Uppföljning tillsyn tillfällig covid-19-lagen
Vecka 22 2021
Frågor till länsstyrelserna

allmänhet, kommuner, regionens smittskyddsenhet och egen riskbedömning har legat till
grund för urvalet.
Enheten prioriterar uppföljningsärenden och dialog/tillsyn med arrangörer av allmänna
sammankomster/offentliga tillställningar. Besöksmål för sommarturismen prioriteras också.

Föreläggande
med vite

eller kontaktats under distanstillsyn.. En samlad bedömning utifrån kontakt med

Föreläggande

Matbutiker, gym, bensinmackar, detaljhandel, frisörer, idrottsanläggningar har besökts

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?

Brister

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?

Vissa verksamheter tror att restriktionerna lättat även för handelsplatser. Tex att man ej
behöver anslå maxantal osv. Detta i och med lättnaden 1/6. Man har alltså missförstått
vad lättnaden avser. Vid tillsyn på plats har flera mindre verksamheter ifrågasatt varför
länsstyrelsen lägger resurser på deras lilla verksamhet och några av dem har också sagt
att de trodde att restriktionslättnaderna 1 juni innebar att de inte längre behöver anslå
maxantal som får vistas i butiken.
Det är också många arrangörer/verksamhetsutövare som planerar för evenemang för
sommaren. Flera av dessa säger att de lägger planering utifrån att 3000 personer ska få
samlas efter 1 juli.

Tillsynsbesök
(fysiskt
fältbesök)

Information och rådgivning på plats och rådgivning över telefon.
Kontroll på plats hos verksamhetsutövare.
Uppföljning på plats och på distans med verksamheter som haft avvikelser vid tillsyn.
Komplettering via mail rörande skriftig dokumentation av utförda åtgärder hos
verksamheten.
Distanstillsyn på uthyrare av lokaler för privata sammankomster och anordnare av
fjärrtrafik.
Enheten tar kontakt med alla arrangörer av allmän sammankomst/offentlig tillställning för
dialog och avstämning vilka åtgärder som tas i samband med arrangemanget. Vid
oklarheter eller där det förväntas komma många deltagare genomförs tillsyn på plats.

Generella iakttagelser och slutsatser
De brister vi ser under tillsyn är ofta brister när det gäller dokumentation.
Generellt kan man säga att det är mycket folk i rörelse i butiker och gallerior. Allmänheten
har fortsatt svårt med att handla ensamma.

Tillsynsåtgärd

Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka?
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