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Uppföljning av tillsyn enligt covid-19-lagen
Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka? Generella iakttagelser och slutsatser

Länsstyrelsen Östergötland har bedrivit ett tillsynsarbete med mycket dialog för att bidra till att uppnå 
smittsäkra verksamheter. Merparten av tillsynen har gjorts genom fysiska besök.
Länsstyrelsen har arbetat med att förtydliga vilka råd och rekommendationer som gäller. Under veckan har 
information förmedlats till länets utbildningsförvaltningar och Linköpings Universitet.
Inlägg riktat till studenter och anhöriga har publicerats i sociala medier.
Länsstyrelsen har kontakt med Polisen och planerar att samverka inför kommande studentfirande.

Observationer från allmänheten har under veckan varit få. Bedömningen är att 
anmälningsbenägenheten kan ha minskat då allmänheten kan vara osäker på 
vad de lättnader och justeringar i regelverket som gjorts innebär.
Länsstyrelsen noterar att vissa kan ringa flera gånger i hopp om att få ett svar 
som passar dem bättre.
Länsstyrelsen får fortsatt många samtal och frågor om vad som gäller för olika 
typer av arrangemang efter 1 juni. Länsstyrelsen observerar att många som 
ringer uppfattar att det som gäller för allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar även gäller för privata sammankomster.

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?

Urvalet av tillsynsobjekt sker genom en bedömning av vilka områden som har störst risk för smittspridning 
och där tillsynen kan ge mest effekt. Bedömningen baseras på analyser av rapporter från 
efterlevnadsuppdraget, lokalkännedom och andra informationskanaler. 
Den aktiva tillsynen har under vecka 22 fokuserats på
1. Tillsyn och informationsspridning gällande privata sammankomster, allmänna sammankomster och

offentliga tillställningar. Både rörliga objekt (partybussar, båtar etc.) och fasta objekt.
2. Tillsynen fokuserar på länets östliga kommuner, med fokus på skärgården, men även andra av länets

besöksmålsområden samt mindre kommuner då Länsstyrelsen hittat en hög andel brister där.
3. Säsongsrelaterade verksamheter såsom butiker på landet, loppisar, golfbanor, butiker på campingar,

handelsträdgårdar och båtuthyrningar.
4. Verksamheter där Länsstyrelsen tidigare identifierat brister såsom gym, körskolor, skönhetssalonger,

spa-anläggningar, sportevenemang, museum samt mindre matbutiker.
5. Tillsyn på museer.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits? 
Tillsyns-åtgärd Tillsynsbesök 

(fysiskt fältbesök)
Brister Föreläggande Föreläggande 

med vite

v22 34 32 24 1 0

Totalt 938 787 528 2 0
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