Uppföljning tillsyn tillfällig covid-19-lagen
Vecka 14 2021
Frågor till länsstyrelserna

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.
Vi besökte de ovan nämnda allmänna sammankomsterna och kunde konstatera att det var över åtta personer närvarande. Vi
har skapat ärende och kommer att utreda dem vidare. Vi hade inte i förväg kännedom om vem som var arrangör och kunde
därför inte agera inför demonstrationerna.

Föreläggande
med vite

Anledningen till prioriteringarna avseende godisbutiker secondhandbutiker är att vi har fått anmälningar men framförallt själva
observerat trängsel i vår egen omvärldsbevakning. Framöver kommer en stor del av arbetet att fokuseras inventering av
arrangörer av aktiviteter som kommer gå av stapeln i vår och sommar. Det kan gälla bland annat studentfirande och
demonstrationer.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?
Föreläggande

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?

Vi kan emellertid konstatera att kunskapen om regelverket skiljer sig stort mellan verksamhetsutövare. Generellt bekräftas
bilden som vi fick ganska tidigt; att större butiker som ingår i någon form av kedja har god kunskap och får information från
paraplyorganisationer och huvudkontor medan mindre butiker inte har samma kunskap och behöver informeras. Vi bedömer
emellertid att risken för smittspridning är låg inom vissa av dessa mindre butiker då de har upp till 10 kunder per dag som oftast
kommer en och en.

Verksamhetsutövare med
brister

Slutligen har vi gjort tillsyn på ett par allmänna sammankomster, det var demonstrationer i Malmö lördagen den 10 april som vi
hade fått kännedom genom egen omvärldsbevakning och som vi antog skulle locka mer än åtta personer.

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.

Varav
Tillsynsbesök
(fysiskt
fältbesök)

Länsstyrelsen Skåne har även under vecka 14 2021 i huvudsak fokuserat tillsynen på verksamhetsutövare som faller under
punkten 3 i 5 § Covid-19-lagen. Distanstillsynen har fokuserats på godisbutiker och secondhandbutiker. Fälttillsynen har även
den här veckan fokuserats geografiskt inom insatsen ”alla kommuner”, där vi nu har nått målet, och där har det varit ett blandat
utbud av verksamhetsutövare.

Generella iakttagelser och slutsatser

Tillsynsåtgärd

Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka?
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