
Genomförd verksamhet vad gäller tillsyn:
Länsstyrelsen Östergötland har under veckan genomfört tillsyn av 12 
verksamheter, varav 6 på plats och 6 på distans. Totalt 605 verksamheter, varav
489 på plats och 116 på distans.
Tillsyn har genomförts länets samtliga kommuner.

Generella iakttagelser:

Observationer från allmänheten har under veckan rört trängsel på en matbutik.

Frågor rörande bröllop fortsätter att komma till Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen ser problem med att besökare inte följer restriktioner och 
rekommendationer på gym även om verksamhetsutövaren gör sin del. 

Mindre serviceinrättningar behöver uppmärksammas på och informeras om 
rådande rekommendationer.

Länsstyrelsen får indikationer på att verksamheter och allmänheten har svårt 
att veta vad som gäller och vilken tillsynsroll som Länsstyrelsen har i och med 
nya regler. Här finns ett behov av tydligare information för att fler 
verksamhetsutövare ska veta vilka åtgärder de förväntas att vidta och att det 
inte handlar om att avvisa eller förhindra tillträde för personer som inte följer 
deras instruktioner. Länsstyrelsen har också noterat att tonen från allmänheten 
och från media har skärpts. Det finns en större förväntan på Länsstyrelsens 
tillsynsenhet att vidta åtgärder i samband med trängsel. Det förekommer också 
ett ökat ifrågasättande av restriktionerna.

Vidtagna åtgärder: 

Länsstyrelsen har arbetat proaktivt med tillsyn av verksamheter som förväntas 
få ett ökat antal besökare under påsken och senare under våren.

Länsstyrelsen har lanserat en kampanj för att lyfta det individuella ansvaret och 
få allmänheten att tänka över sina ursäkter för att bryta mot restriktionerna.

Sammanfattning för tillsynsarbetet under veckan:
Den aktiva tillsynen har under vecka 13 fokuserats på;

1.Verksamheter som förväntas öka med bättre väder, så som däckverkstäder, 
bygghandlare, färgbutiker och tapetbutiker men också friluftsbutiker, cykelhandlare, 
motorcykelbutiker, båtbutiker eller biltillbehörsbutiker.

2.Återbesök på gym under framför allt kvällstid och andra tidpunkter då trängsel kan 
antas förekomma.

3.Verksamheter där personalen inte kan hålla avstånd till kunder så som 
spaanläggningar, frisörsalonger, skönhetssalonger, körskolor, etc.

4.Verksamheter som förväntas öka i samband med påsken så som blomsterhandlare, 
florister och trädgårdsbutiker.

5.Påbörja tillsyn på djurparker, temaparker och museer.

Länsstyrelsen bedömning är att tillsyn bedrivs i en omfattning som ger god effekt, 
men uppdraget förändras efterhand och behovet på längre sikt är svårbedömt.

Inga förelägganden eller viten har rapporteras. 

Sammantaget gör Länsstyrelsen bedömningen att efterlevnaden är hög baserat på att 
en övervägande majoriteterna av de tillsynade objekten har en hög efterlevnad. 

Kommentarer/slutsatser utifrån arbetet:
De flesta verksamhetsutövare har vidtagit åtgärder för att leva upp till covid-19-lagen, 
men det är inte alltid som kunder och besökare tar sitt individuella ansvar.

Behov av åtgärder:

Det finns ett fortsatt behov av insatser för att få allmänheten att följa gällande 
restriktioner t.ex. när det kommer till att besöka butiker på egen hand samt att följa 
rekommendationer om avstånd på gym. 
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