Tillsyn enligt covid-19, vecka 9 2021
Från: Länsstyrelsen Östergötland
Sammanfattning för tillsynsarbetet under veckan:
Den aktiva tillsynen har under vecka 8 fokuserats på;
1. Verksamheter som bedriver fritidsaktiviteter som kan tänkas öka under
sportlovsveckorna. Detta inkluderar dansskolor, idrottsanläggningar som drivs av
kommuner, ishallar, skidanläggningar, etc. 2. Verksamheter som har ett stort
genomflöde av besökare, till exempel matbutiker, bensinmackar och godisbutiker.
3. Mindre orter i hela länet, 4. Fjärrkollektivtrafik, 5. Tillsyn på offentliga tillställningar
och allmänna sammankomster.
Det är fortsatt så att verksamhetsutövare som Länsstyrelsen varit i kontakt med har
varit väl förberedda på det nya regelverket och vidtagit åtgärder.
Tillsyn relaterad till sportlovsaktiviteter har visat att verksamheter är förberedda och
har genomfört åtgärder för att minska smittspridning.
Fortsatta indikationer på behov av att uppmärksamma unga i skolåldern på att de har
ett ansvar för att notera skyltar om maxantal, inte röra sig i stora grupper och undvika
trängsel.

Genomförd verksamhet vad gäller tillsyn:
Länsstyrelsen Östergötland har under veckan genomfört tillsyn av 65
verksamheter, varav 58 på plats och 7 på distans. Totalt 416 verksamheter,
varav 365 på plats och 51 på distans.
Tillsyn har nu genomförts i genomförts länets samtliga kommuner.
Generella iakttagelser:
Vi kan se att det i vissa fall finns brister vad gäller rutiner och generella riktlinjer
som inte anpassas till lokala förutsättningar.
Länsstyrelsen får fortsatt frågor gällande tolkning av lagen och vad som gäller
för olika verksamheter. Inte minst genom aviserade förändringar vid
presskonferenser under veckan. 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.
Det uppstår många gånger svåra gränsdragning kring vilka verksamheter som
berörs av olika regelverk.

Inga förelägganden eller viten rapporteras.

Vidtagna åtgärder:

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 fortsatt hög baserat på att
majoriteten av de tillsynade objekten har en hög efterlevnad.

I samband med sportlovet har Länsstyrelsen utövat helgtillsyn för att följa upp
att rekommendationer och rutiner bidrar till minskad trängsel.

Kommentarer/slutsatser utifrån arbetet:
Företagen har generellt en stor vilja att följa lagen samtidigt som de är mycket hårt
pressade i nuläget.

Länsstyrelsen har kontaktat länets skolchefsnätverk för att få hjälp med att nå
ut till länets högstadie- och gymnasieelever.

Länsstyrelsen har informerat aktörer inom civilsamhället för att nå ut till
verksamheter som bedöms svåra att nå via ordinarie kanaler.

Behov av åtgärder:
Det finns ett fortsatt behov av nationellt paketerad och ensad kommunikation och
information till allmänheten och översatt information till verksamheter.
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%).

