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

Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka?

Bara öppen information
Generella iakttagelser och slutsatser

Länsstyrelsen Skåne har under vecka 13 2021 fokuserat tillsynen på verksamhetsutövare som bedriver verksamhet med påskoch påsklovsaktiviteter.

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.

Distanstillsynen har vi fokuserat på godisbutiker och konstrundor/konstutställningar som faller in under punkterna 2-3 i 5 §
Covid-19-lagen. Vi har där även följt upp anmälningsärenden samt påmint ett antal verksamhetsutövare som inte kommit in med
komplettering. Fälttillsynen har vi även den här veckan fokuserats geografiskt inom insatsen ”alla kommuner” och där har det
varit ett blandat utbud av verksamhetsutövare som faller in under punkterna 2-3 i 5 § Covid-19-lagen.

Vi kan emellertid konstatera att kunskapen om regelverket skiljer sig stort mellan verksamhetsutövare. I den distanstillsyn som
vi har genomfört visade det sig att vissa organisatörer har bra koll på regelverket medan vi behöver informera andra.
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Anledningen till att vi har startat upp ”alla kommuner” är dels för att vi ska synas i hela Skåne, både för allmänhet och för
verksamhetsutövare och sprida informationen om den tillfälliga Covid-19-lagen. Vi ser också en fördel med att öka kontakterna
och ha en god dialog med kommunernas tillsynshandläggare i samtliga Skånes kommuner.

Varav
Tillsynsbesök
(fysiskt
fältbesök)

Anledningen till prioriteringarna avseende verksamhetsutövare som bedriver verksamhet med påsk- och påsklovsaktiviteter var
en bedömning att risken för trängsel ökar vid inför och vid ledigheterna runt påsk.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?
Tillsynsåtgärd

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?

I fälttillsynen avseende handlare ser vi fortsatt att kunderna skapar trängseln eftersom de inte följer verksamhetsutövarens
uppmaningar att handla ensam, följa golvmarkeringar, hålla avstånd m. m. Många kunder kommer fortfarande i stor utsträckning
i par eller i större sällskap för att handla. Vidare ser vi att vissa verksamhetsutövare har otydliga skyltar gällande uppmaningen
att handla ensam, där det genom ordval som ”helst” eller ”gärna” mer framstår som en rekommendation än som ett krav.

