Uppföljning tillsyn tillfällig covid-19-lagen
Vecka 13 2021
Frågor till länsstyrelserna

Hur
har tillsynen bedrivits under föregående vecka?
Länsstyrelsen i Norrbotten har bedrivit tillsyn genom kontroll, information och

•

•

Tillsyn har bedrivits digitalt genom kontroll, information och rådgivning via
telefon och mail

•

Bara öppen information
• Generella
Överlag är vår
uppfattning att och
de verksamhetsutövare
iakttagelser
slutsatser som vi varit i kontakt med vill
•

vidtagit de åtgärder som krävs. De verksamheter som tillhör en kedja har fått bra

Länsstyrelsen medverkar vid regionala möten tillsammans med samtliga

information från centralt håll inom sin organisation. En utmaning för

kommuner, smittskyddsläkare, polisen, försvarsmakten och andra regionala

verksamhetsutövaren kan i vissa fall uppstå då personer samlas i klungor eller

aktörer varje vecka för en dialog kring efterlevandeuppdraget.
•

Informationssatsningar på sociala medier har skett inför påsken

•

Digital tillsynsinsats har påbörjats gällande vissa säsongsbetonade
verksamheter

•

Dialog och tillsyn har skett gentemot Länstrafiken i Norrbotten gällande
reglerna om fjärrtrafk

grupper och glömmer bort det egna ansvaret om att hålla avstånd till andra.
•

varje avgränsat utrymme felaktigt uträknat.
•

besöksantal

cykelverkstäder och handelsträdgårdar

Föreläggande
med vite

välbesökta har vi påbörjat en digital tillsynsinsats på däckverkstäder,

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?
Föreläggande

Med anledning av att vissa säsongsbetonade handelsplatser börjar bli

Att trängsel sker på handelsplatser under vissa tider och mot slutet av veckan.

Brister

•

Länsstyrelsen har fått indikationer på att vissa skidanläggningar i länet har höga

Tillsynsbesök
(fysiskt
fältbesök)

Med anledning av inkomna klagomål har tillsyn bedrivits på handelsplatser

På ett fåtal platser var beräkningen av maxantalet kunder/besökare som får vistas i

Tillsynsåtgärd

•

De brister som uppmärksammats gäller främst dokumentation av beräkning av
maxantal samt dokumentation av verksamhetens övriga vidtagna smittskyddsåtgärder

•

•

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?

Överlag är vår uppfattning att verksamheter vill göra rätt för sig och har i de flesta fall
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