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Hur har tillsyn bedrivits under föregående vecka?

Länsstyrelsen Södermanland har bedrivit tillsyn genom kontroll, information och 

rådgivning på plats hos verksamhetsutövare. Tillsyn har även bedrivits genom 

information och rådgivning via telefon och mail. Med anledning av förväntat ökat 

antal personer vid handelsplatser pga. lönehelg har tillsyn utförts under lördag och 

söndag. Fortsatt samverkan sker med kommuner och näringslivsnätverk med syfte 

att ge råd och stöd. Resursförstärkning med utökat antal personer som genomför 

kontroller på plats hos verksamhetsutövare i länet. Utskick av frågeformulär till 

verksamhetsutövare som bedriver eller organiserar kollektivtrafik. Deltagande i 

näringslivsnätverk med information om tillsynsuppdraget.

Vilken typ av anläggningar har kontaktats/ besökts och på 

vilka grunder?

Vi har genomfört tillsyn på badhus, gym- och sportanläggningar, gallerior, 

sporthandlare, frisörer, banker, livsmedelsbutiker och större butiker för kläder och 

hemelektronik. Inriktning och urval utgår från ”risk och väsentlighet” genom att 

verksamheter och platser med många besökare som medför störst risk för 

smittspridning har prioriteras högst. Ett antal återbesök på främst handelsplatser har 

gjorts för fortsatt kontroll av efterlevnad. Nya tillsynsbesök främst vid handelsplatser 

men även ett antal sportanläggningar.

Vilka åtgärder har vidtagits? 

Rådgivning- Ja    

Föreläggande- Nej   

Föreläggande vid vite- Nej   

Förbud- Nej

Vi har haft information och rådgivning via telefonsamtal och mail till 

verksamhetsutövare och allmänhet. Vi har även haft information och rådgivning vid 

platsbesök hos verksamhetsutövare. Vid några tillfällen har uppmaning till frivillig 

rättelse använts. Löpande hantering av inkommande ärenden.

Generella iakttagelser och slutsatser
Länsstyrelsen i Södermanland upplever att efterlevnaden är mycket god och handeln 

generellt har varit snabba att hörsamma den nya lagen. De fåtal brister som har 

uppmärksammats i våra kontroller gäller främst mindre butiker som inte uppfattat att de 

omfattas eller hur de ska beräkna kundytan.

Under lönehelgen har trängsel iakttagits i vissa verksamheter. Här finns behov av 

trängselvärdar som kan uppmana enskilda att följa restriktionerna. Det finns också 

behov av kösystem för att reglera antalet personer i butiken.

Vissa verksamhetsutövare noterar att kunder inte följer Folkhälsomyndighetens 

föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta. Exempelvis 

genom att inte hålla avstånd till varandra. Ett flertal av de frågor vi får om att bedriva 

viss verksamhet visar på bristande förståelse hos delar av allmänheten beträffande 

allas ansvar att minska smittspridningen. Förslagsvis kan informationskampanjer och 

uppmärksamhet i media öka förståelsen och därmed efterlevnaden. Fortsatt intresse 

från media som har givits möjlighet att följa med vid tillsyn.
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