Uppföljning tillsyn tillfällig pandemilagstiftning
Vecka 9, 2021
Frågor till länsstyrelserna
Hur har tillsyn bedrivits under föregående vecka?
• Länsstyrelsen Norrbotten har bedrivit tillsyn genom kontroll, information och

Vilka åtgärder har vidtagits?

• I de fall avvikelser har noterats vid kontroll har vi haft dialog med
verksamhetsutövaren och lämnat uppmaning till rättelse.

rådgivning på plats hos verksamhetsutövare. Hittills har tillsyn bedrivits i 9 av länets
kommuner.
•

Tillsyn har även bedrivits genom information och rådgivning via telefon och mail

•

Länsstyrelsen medverkar vid regionala möten tillsammans med samtliga kommuner,
smittskyddsläkare, polisen, försvarsmakten och andra regionala aktörer varje vecka för en
dialog kring efterlevandeuppdraget.

•

Regelbundna digitala möten med kommunerna sker i syfte att främja samverkan utifrån
tillsynen av covid-19 lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen.

Generella iakttagelser och slutsatser
•

vill göra rätt för sig och har i de flesta fall vidtagit de åtgärder som krävs. De

Vilken typ av anläggningar har kontaktats/ besökts och på vilka grunder?

verksamheter som tillhör en kedja har fått bra information från centralt håll inom

• Vi har, på eget initiativ, utfört tillsynsbesök inom handeln och gym med den grund

sin organisation. En utmaning för verksamhetsutövaren kan i vissa fall uppstå

där vi kan se vissa risker för att trängsel kan komma uppstå. I urvalet har vi

då personer samlas i klungor eller grupper och glömmer bort det egna ansvaret

beaktat rapporter om ökad smittspridning i länets kommuner.
• En kartläggning över länets skidanläggningar är genomförd och en digital tillsyn är
påbörjad för länets samtliga skidanläggningar.
• En kartläggning över tillsynsområden inom kollektivtrafiken i länet har genomförts
och en informationsinsats och tillsynsinsats är inledd.
• Information från allmänheten har inkommit gällande en ambulerande
livsmedelsverksamhet där man upplevt trängsel. Verksamhetsutövaren har
kontaktats.
• Länsstyrelsen har blivit uppmärksammade på att vissa föreningar tänkt anordna
pimpeltävlingar. Dessa föreningar har kontaktats.

Överlag är vår uppfattning att de verksamhetsutövare som vi varit i kontakt med

om att hålla avstånd till andra.
•

På ett fåtal platser var beräkningen av maxantalet kunder/besökare som får
vistas i varje avgränsat utrymme felaktigt uträknat.

•

Länsstyrelsen har fått indikationer på att vissa skidanläggningar i länet har höga
besöksantal

•

Efter dialog med arrangörer av pimpeltävlingar har arrangörerna valt att ställa
in.

