Uppföljning tillsyn tillfällig covid-19-lagen
Vecka 16 2021
Frågor till länsstyrelserna

Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka?
Länsstyrelsen Skåne har under vecka 16 2021 fokuserat tillsynen proaktivt genom att göra tillsyn hos verksamhetsutövare som
bedriver säsongsbetonade verksamheter såsom konsthallar och museer, partybussar och partybåtar samt torghandel. Vi har
även genomfört en större insats hos trafikskolorna runt om i länet och haft en dialog med Sveriges Trafikutbildares Riksförbund.
Dessutom har vi genomfört en kommunikationsinsats inför eventuellt valborgsmässofirande, inspirerade av Stockholm.

Bara öppen information
Generella iakttagelser och slutsatser
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.
Däremot får vi in många synpunkter från allmänheten som beskriver en frustration över regelverk och efterlevnaden av det. Vi
har haft ett antal kontakter med personer som är upprörda över regelverket och att de drabbas direkt eller indirekt av det.
Exempel på det är när verksamhetsutövaren stoppar kunder från att gå in i en butik eftersom maxantalet är uppnått. Kunderna
som stoppas blir arga på personalen och försöker komma in ändå. Vi har också fått till oss synpunkter om att vi är elaka som
inte tillåter partybussar. Det är gymnasieelever som menar att de bara tar studenten en gång och att det är ologiskt eftersom de
befinner sig tillsammans i klassrummet varje dag.
Som nämnts ovan ser vi att det är fortsatt svårt för verksamhetsutövare att få folk att handla ensamma, särskilt vid skolor.
När det gäller iakttagelser från körskolorna så har vi inte uppmärksammat några större problem men de tycker att det är svårt
när ungdomarna inte kan ha med en förälder in vid inskrivningen. Vi har också fått in tips från körskolorna att det kan vara mer
trängsel ute vid uppkörningslokalerna samt vid riskutbildningens lokaler. Vi har därför ökat fokus på uppkörningslokaler och
riskutbildningslokaler för tillsyn.

Verksamhetsutövare med
brister

Föreläggande

Föreläggande
med vite

Kommande (löne)helg kommer vi återigen att genomföra tillsyn på stora köpcenter.

Varav
Tillsynsbesök
(fysiskt
fältbesök)

Anledningen till prioriteringarna är att vi ser ökad aktivitet i de säsongsbetonade verksamheterna och att det sannolikt kan leda
till en ökad trängsel. Vi kan också fortfarande konstatera att det finns ett behov av att informera om Covid-19-lagen.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?
Tillsynsåtgärd

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?
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