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Länsstyrelsen har fortsatt bedriva tillsyn både på plats och digitalt. Länsstyrelsen har skickat 

ut information till verksamhetsutövare, men även medverkat i media för att sprida information 

om gällande restriktioner samt för att återkoppla hur tillsynsarbetet fortskrider i länet och 

Länsstyrelsens fortsatta beredskap att bedriva tillsyn. I samband med att de flesta 

restriktioner hävdes 9 februari genomfördes en kommunikationsinsats för att nå ut till länets 

verksamhetsutövare. Efter 9 februari har Länsstyrelsen övergått till beredskap för att kunna 
återuppta tillsynen vid behov. 

Den ökande och varierande smittspridningen har föranlett ett behov av tätare samverkan med 

regionens smittskydd och andra aktörer i länet som har pandemirelaterade uppdrag. Under 

januari och början av februari har tillsynsenheten haft åtta medarbetare som arbetat med 

tillsynshandläggning. Många allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ställdes 

in, eller flyttades framåt.

En tidig och tät dialog med arrangörer av offentliga tillställningar och allmänna 

sammankomster har prioriterats och förnyad kontakt har tagits med dessa när besked om 

förändringar av föreskrifter har kommit.

Länsstyrelsen har deltagit i planeringsmöten tillsammans med bransch och smittskydd inför 

stora kommande evenemang; Vansbro-vintersim och Vasaloppet.

I övrigt har tillsyn prioriterats till verksamheter med stora besöksantal inför vinterturism i 

kommuner med hög smittspridning. 

Länsstyrelsen ser att många butiker som tillhör större butikskedjor har varit väl förberedda att 

vidta åtgärder. Verksamhetsutövare uppger att de får ofta direktiv om åtgärder uppifrån vilket 

har underlättat implementeringen av smittskyddsåtgärder. Vid tillsyn har Länsstyrelsen 

noterat att små butiker, som inte tillhör kedjorna, oftare vidtagit för få åtgärder och haft ett 

större behov av rådgivning kring vilka åtgärder de behöver vidta för att följa gällande lagkrav.

Merparten av de verksamhetsutövare som länsstyrelsen kommit i kontakt med har varit 

välinformerade och har snabbt kunnat anpassa sig till de förändringar i restriktionerna som 

skett under perioden. 

Inkommande mail och telefonsamtal har minskat successivt under perioden.
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