Samlad regional lägesbild vecka 25
Uppgifter inhämtade vecka 24

Uppföljning av tillsyn enligt covid-19-lagen
Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka?

Generella iakttagelser och slutsatser

Länsstyrelsen bedriver ett tillsynsarbete med mycket dialog för att bidra till att uppnå så smittsäkra verksamheter som
möjligt och gör merparten av tillsynen genom fysiska besök.

Observationer och telefonsamtal från allmänheten har under veckan rört ett apotek.

Under veckan har enheten deltagit på ett möte med civilsamhället för att informera om vad som är på gång vad gäller
justeringar av restriktionerna.

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?
Urvalet av tillsynsobjekt sker genom en bedömning av vilka områden som har störst risk för smittspridning och där

Matbutiker och Systembolag anstränger sig och anställer trängselvärdar inför
midsommar. Även andra lösningar som exempelvis att sälja eftertraktade produkter som
potatis, jordgubbar och sill utomhus.

Gårdsbutiker saknar ofta anslag om maxantal.
Tillsynshandläggare upplever det svårare att få in efterfrågade kompletteringar från
verksamhetsutövare i utsatt tid. Det krävs påminnelse och samtal innan det blir klart.
Känslan är att vissa verksamhetsutövare inte tar det på samma allvar nu utan inväntar
nya justeringar av restriktioner.
En del verksamheter uppfattar att kraven har lättat mer än det faktiskt har gjort 1 juni.
Vissa verksamheter har tagit bort skyltar om maxantal, smittskyddsrutiner och liknande
fast att det fortfarande finns lagkrav på detta.

tillsynen kan ge mest effekt. Bedömningen baseras på analyser av rapporter från efterlevnadsuppdraget, lokal kännedom
och andra informationskanaler.
Den aktiva tillsynen har under vecka 24 fokuserats på:
1.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?

Tillsyn och informationsspridning gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Både rörliga

Tillsyns-åtgärd

objekt och fasta objekt. Exempel på fasta objekt som behöver tillsyn är teater, biografer och evenemangscenter.
2.

Tillsynen fokuserar på länets besöksmålsområden samt mindre kommuner då Länsstyrelsen hittat en hög andel fel
där.

3.

Verksamheter i anslutning till campingar, så som butiker, badanläggningar, idrottsplatser, etc.

4.

Säsongsrelaterade verksamheter så som mindre loppisar, butiker på landet, utomhussportanläggningar och liknande

Tillsynsbesök
(fysiskt fältbesök)

Brister

Föreläggande Föreläggande
med vite

Vecka 24

49

48

30

0

0

Totalt

1057

877

584

3

0

verksamheter.
5.

Verksamheter där det tidigare identifierats mycket fel, så som fristående detaljhandel, körskolor, frisör,
sportevenemang samt mindre matbutiker.
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