Tillsyn enligt covid-19, vecka 10 2021
Från: Länsstyrelsen Östergötland
Sammanfattning för tillsynsarbetet under veckan:
Den aktiva tillsynen har under vecka 9 fokuserats på;
1) Verksamheter som förväntas öka med bättre väder (säsongsbetonade), så som
bygghandlare, färgbutiker och tapetbutiker men också cykelhandlare,
motorcykelbutiker eller biltillbehörsbutiker. 2) Verksamheter där personalen inte kan
hålla avstånd till kunder så som frisörsalonger, körskolor, etc. 3) Verksamheter som
har ett stort genomflöde av besökare, till exempel matbutiker och bensinmackar.
Framförallt de i närheten av skolor 4) Tillsyn på offentliga tillställningar och allmänna
sammankomster. 5) Verksamheter som bedriver fritidsaktiviteter. Detta inkluderar
dansskolor, idrottsanläggningar som drivs av kommuner, ishallar, skidanläggningar,
etc.
Inga förelägganden eller viten har rapporteras.
Länsstyrelsen får fortsatt in frågor, mail och telefonsamtal. Särskilt i samband med att
Regeringen och Folkhälsomyndigheten aviserar ändringar. Sammantaget gör
Länsstyrelsen bedömningen att efterlevnaden är hög baserat på att en övervägande
majoriteterna av de tillsynade objekten har en hög efterlevnad.
Kommentarer/slutsatser utifrån arbetet:
Handeln befinner sig i en mycket tuff period och har verkat under svåra förhållanden
senaste året och väntas göra detta även under kommande månader. Näringen
behöver i många fall ekonomiskt stöd och även konkreta råd för att bedriva en
smittsäker verksamhet under rimliga förutsättningar.
Behov av åtgärder:
Det finns ett fortsatt behov av nationellt paketerad och ensad kommunikation och
information till allmänheten och översatt information till verksamheter.

Genomförd verksamhet vad gäller tillsyn:
Länsstyrelsen Östergötland har under veckan genomfört tillsyn av 58 verksamheter,
varav 46 på plats och 12 på distans. Totalt 468 verksamheter, varav 405 på plats och 63
på distans.
Tillsyn har nu genomförts i länets samtliga kommuner.
Generella iakttagelser:
Observationer från allmänheten har under veckan rört livsmedelsbutiker, samt flera
verksamheter som faller utanför Länsstyrelsens tillsynsområde.
Det har noterats att föreningar som driver butiker, exempelvis second hand, i större
utsträckning än andra verksamheter har mindre kunskap om covid-19-lagen och vilka
åtgärder de förväntas att vidta.
Trängsel har noterats i verksamheter som är ombud för spel och paketutlämning. Där
finns behov av ökat stöd.
Länsstyrelsen får indikationer på att både verksamhetsutövare och besökare/kunder
har svårt att se logiken i vissa beslut. Det gäller bland annat beslutet om att man bara
får äta ensam på restauranger utan egen ingång. En del uppfattar det som ologiskt att
personer ur samma familj inte får äta tillsammans samt att det är okej att vara fyra i
sällskapet om restaurangen har en alternativ ingång och väljer att stänga dörren till
gallerian.
Länsstyrelsen får fortsatt indikationer på att det finns ett behov av att uppmärksamma
främst unga i skolåldern på att de har ett ansvar för att notera skyltar om maxantal, inte
röra sig i stora grupper och undvika trängsel.
Vidtagna åtgärder:
Länsstyrelsen har lyft behov av mer stöd för vissa målgrupper i nationella
Länsstyrelsenätverk för gemensamma insatser.
Övrigt:

Låg efterlevnad (otillfredsställande) (0-50 %). Medel efterlevnad (godtagbart men finns varningssignaler) (upp till ca 70 %). Hög efterlevnad (inget att anmärka på) (mer än 70 %) Mycket hög (90-100%).

