Uppföljning tillsyn tillfällig covid-19-lagen
Vecka 15 2021
Frågor till länsstyrelserna

Vi besökte den ovan nämnda allmänna sammankomsten och kunde konstatera att det var över åtta personer närvarande. Vi
har skapat ett ärende och kommer att utreda det vidare. Vi hade inte i förväg kännedom om vem som var arrangör och kunde
därför inte agera inför demonstrationen.
Kommande veckor kommer vi att inleda tillsyn avseende torghandel och trafikskolor i hela länet.

Föreläggande
med vite

Anledningen till fälttillsyn på handelsplatser är att vi fortfarande kan konstatera att kunskapen om Covid-19-lagen är mindre
utbredd bland verksamhetsutövare med mindre butiker som inte ingår i en butikskedja eller är medlem i en paraplyorganisation.
Anledningen till inventering av planerade aktiviteter beror på att vi ser ett behov av att gå ut med information om Covid-19lagen.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?
Föreläggande

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?

Vi fick under förra veckan emellertid bekräftat att kunskapen om regelverket är lägre hos verksamhetsutövare med mindre
butiker. Där har informationen brustit och vi har fått ta på oss att informera. Vidare kan vi, i kontakt med verksamhetsutövare,
konstatera att budskapet om att handla ensam inte har gått hem. Det gäller såväl skolungdomar som äldre personer som har
vaccinerats. De handlar ofta fler än en och en.

Verksamhetsutövare med
brister

Slutligen har vi gjort tillsyn på en allmän sammankomst, en demonstration i Malmö lördagen den 17 april som vi hade fått
kännedom genom egen omvärldsbevakning och som vi antog skulle locka mer än åtta personer.

Länsstyrelsen Skåne bedömer att verksamhetsutövare generellt efterlever den tillfälliga Covid-19-lagstiftningen väl och att de är
angelägna om att ha en god dialog med Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet.

Varav
Tillsynsbesök
(fysiskt
fältbesök)

Länsstyrelsen Skåne har även under vecka 15 2021 i huvudsak fokuserat fälttillsynen på verksamhetsutövare som faller under
punkten 3 i 5 § Covid-19-lagen. Distanstillsynen har fokuserats på verksamhetsutövare med så kallade partybussar inför
kommande studentfirande. Vi har även lagt resurser på att inventera planerade aktiviteter under de kommande månaderna som
kan antas vara allmänna sammankomster.

Generella iakttagelser och slutsatser

Tillsynsåtgärd

Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka?
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