
Genomförd verksamhet vad gäller tillsyn:
Länsstyrelsen Östergötland har under veckan genomfört tillsyn av 38 
verksamheter, varav 26 på plats och 12 på distans. Totalt 643 verksamheter, 
varav 515 på plats och 128 på distans.
Tillsyn har sedan i januari genomförts i länets samtliga kommuner.

Generella iakttagelser:

Länsstyrelsen har fått observationer från allmänheten rörande trängsel i 
banklokaler, vid serveringsvagnar, restauranger och handelsplatser.

Länsstyrelsen får signaler om flera större sportevent som främst planeras att 
genomföras utomhus med många professionella deltagare, men genomförs 
utan publik och inte på allmänna platser. Det gör att det därigenom inte 
regleras inom gällande förordningar. Eventen sker i huvudsak utomhus, men 
samlar många människor. Förtäring planeras ske i tält, boende i campingform o 
dyl.

Länsstyrelsen får också ökade signaler från verksamhetsutövare om både 
ifrågasättande av och stor trötthet vad gäller att följa restriktioner hos den 
breda allmänheten.

Mindre serviceinrättningar behöver uppmärksammas på och informeras om 
rådande rekommendationer.

Vidtagna åtgärder: 

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

Länsstyrelsen har lyft individens ansvar i veckans pressmeddelande. Vidare har  
Länsstyrelsen lanserat en kampanj för att lyfta det individuella ansvaret för att 
få allmänheten att tänka över sina ursäkter för att bryta mot restriktionerna. 

Sammanfattning för tillsynsarbetet under veckan:
Den aktiva tillsynen har under vecka 14 fokuserats på;

1.Verksamheter som förväntas öka med bättre väder, så som golfbanor,
gokartanläggningar, friluftsbutiker, cykelhandlare, motorcykelbutiker, båtbutiker och 
biltillbehörsbutiker.

2.Återbesök på gym, matbutiker och andra verksamheter under eftermiddagar,
kvällar och andra tidpunkter då trängsel kan antas förekomma.

3.Säsongsöppna verksamheter så som golfbanor, campingar med tillhörande butiker
och anläggningar, gokartanläggningar, etc.

4.Påbörja tillsyn på djurparker, temaparker och museer.

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

Länsstyrelsens 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 majoritet 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 restriktioner ifrågasätts brett.

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. 

Tillsyn enligt covid-19, vecka 15 2021
Från: Länsstyrelsen Östergötland

Låg efterlevnad (otillfredsställande) (0-50 %). Medel efterlevnad (godtagbart men finns varningssignaler) (upp till ca 70 %). Hög efterlevnad (inget att anmärka på) (mer än 70 %) Mycket hög (90-100%).

Samlad regional lägesbild vecka 15 
Uppgifter inhämtade vecka 14




