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Generella iakttagelser och slutsatser

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

Steg 4 i regeringens plan för avveckling av restriktionerna infördes 29 september: Sedan dess

exempel.

Länsstyrelsen Skåne har valt att prioritera information till och dialog med stora köpcentrum där det finns risk
smittspridning om vilka smittskyddsåtgärder som de frivilligt kan fortsätta med för att minska risken för spridning av
smittsamma sjukdomar. Länsstyrelsen Skåne planerar också för informationsinsatser till en bredare målgrupp med
budskapet att ha beredskap. Länsstyrelsen Skåne har också arbetat vidare med en enkätundersökning som riktar
sig till stora köpcentrum för att undersöka hur de har uppfattat restriktionerna, kundernas efterlevnad samt
Länsstyrelsens tillsyn.

Beredskapsläget innebär att länsstyrelserna följer utvecklingen av smittspridningen,

Flera länsstyrelser har kontaktat verksamhetsutövare via mail, enkät eller telefon för att samla underlag till
uppföljning av tillsynsuppdraget.

upprätthåller länsstyrelserna beredskap och bibehåller kapacitet för att kunna genomföra tillsyn om
smittspridningen ökar och nya föreskrifter införs. Länsstyrelserna tillhandahåller också information
om vilka smittskyddsåtgärder som verksamhetsutövarna frivilligt kan vidta samt bidrar med goda

vaccinationsgraden och beläggningen inom vården för att vara förberedda på att starta upp
operativ tillsyn igen om sådant beslut fattas.

Länsstyrelsernas fokus under föregående två veckor har varit diskussioner kring utvärdering av
uppdraget såväl på respektive länsstyrelse som av den nationella samordningen,

informationsspridning om smittförebyggande åtgärder som verksamheter frivilligt kan vidta på

Hur har länsstyrelsernas arbete bedrivits under föregående vecka?
Länsstyrelsernas arbete under veckorna 41-42 har omfattat information och rådgivning riktad till allmänhet och
verksamhetsutövare, avslut av öppna ärenden och utvärdering/analys av tillsynsverksamheten.

webbplatsen och i sociala medier, återkoppling till verksamhetsutövare samt hantering av
sporadiskt inkommande mail. De fåtal förfrågningar om råd och information som har inkommit om
smittskyddsåtgärder från verksamhetsutövare och privatpersoner har besvarats muntligen eller
skriftligen.

Länsstyrelserna kan konstatera att det är en kommunikativ utmaning att föra ut information om
smittskyddsåtgärder och tillsyn när budskapet från andra aktörer är att vi nu har ett sådant
smittläge att särskilda åtgärder inte behöver vidtas.

Tillfälligt anställd tillsynspersonal har i stor utsträckning omfördelats till andra arbetsuppgifter.
Ordinarie personal har i många fall återgått till ordinarie arbetsuppgifter.

Länsstyrelsen i Stockholm har lämnat yttrande till förvaltningsrätten i två ärenden.
Länsstyrelsen i Norrbotten har besvarat frågor från journalister gällande aktuella covid-19 utbrott.
Ett klagomål på trängsel har inkommit till Länsstyrelsen i Uppsala.
Länsstyrelsen i Sörmland har lämnat information till länets kriskommunikationsnätverk om frivilliga
smittskyddsåtgärder, samt information om att Länsstyrelsen kan bistå med råd om smittförebyggande åtgärder.
Länsstyrelsen i Kronoberg har tagit fram en plan för hur tillsyn kan startas upp igen om nya restriktioner införs
under hösten och ett system har implementerats för att hantera inkommande frågor, klagomål och information.
Länsstyrelsen i Dalarna har skickat ut ett pressmeddelande till länets lokala media om frivilliga åtgärder som
verksamhetsutövare kan vidta. Där beskrevs också Länsstyrelsens nuvarande roll om att ha en beredskap och
medverka till att sprida relevant information till verksamheter och allmänhet.
Länsstyrelsen i Gävleborg har huvudsakligen arbetat med kvalitetsgranskning, sammanställning och statistik.
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Vilka åtgärder har vidtagits?
Såväl den nationella samordningen som enskilda länsstyrelser förbereder för en
utvärdering av tillsynsuppdraget, dels som underlag till uppdragsgivaren men också
som erfarenhetsåterkoppling till respektive organisation. Utfallet av utvärderingen kan
bidra till en utveckling av länsstyrelsernas ordinarie tillsynsuppdrag. Länsstyrelsen i
Kronoberg har påbörjat ett utvärderingsarbete där tillsynsobjekt och verksamheter som

fått riktad information kommer att kontaktas för att svara på frågor kring Länsstyrelsens
arbete, utmaningar de mött och hur de arbetar nu. Länsstyrelsen i Västra Götaland
arbetar med en kundundersökning för att utvärdera tillsynen och stärka den egna
förmågan om det blir aktuellt med aktiv tillsyn igen, ihopsamlat underlag ska nu
analyseras. Enkäten har skickats till alla olika typer av verksamheter som varit föremål
för tillsyn under året. Länsstyrelsen i Dalarna har haft uppföljningssamtal med
verksamhetsutövare och samtidigt svarat på frågor om hur verksamhetsutövarna nu
ska göra för att förhindra trängsel. Några verksamhetsutövare har i samband med detta
meddelat att de tänker ha kvar vissa åtgärder för att begränsa smittspridning i sin
verksamhet. Länsstyrelserna fortsätter att genomföra gemensamma
informationsinsatser på både svenska och arabiska i sociala medier gällande råd till
ovaccinerade och kring att verksamhetsutövarna fortfarande kan vidta frivilliga
smittskyddsåtgärder trots att juridiska krav och restriktioner lättats.

Mediebevakning
Verksamheter kan frivilligt vidta åtgärder för att minska smitta, Länsstyrelsen i Dalarnas län
(lansstyrelsen.se)
Många verksamheter behåller smittskyddsåtgärder, Länsstyrelserna (lansstyrelsen.se)

