
Genomförd verksamhet vad gäller tillsyn:
Länsstyrelsen Östergötland har under veckan genomfört tillsyn av 34 verksamheter, varav
22 på plats och 12 på distans. Totalt 543 verksamheter, varav 446 på plats och 97 på 
distans.
Tillsyn har nu genomförts i länets samtliga kommuner.

Generella iakttagelser:
Observationer från allmänheten har under veckan rört allmän sammankomst, 
handelsplatser och serviceinrättningar.

Det har noterats att föreningar som driver butiker, exempelvis second hand, i större 
utsträckning än andra verksamheter har mindre kunskap om covid-19-lagen och vilka 
åtgärder de förväntas att vidta. Länsstyrelsen får för närvarande många frågor om vad 
som gäller för bröllop och årsmöten i föreningar.

Länsstyrelsen får indikationer på att verksamhetsutövare inte vet i vilken omfattning de 
ska vidta åtgärder för att människor ska handla ensamma. Här finns behov av 
förtydligande gällande information angående vad som gäller enligt restriktionerna. Det 
handlar inte om att avvisa eller förhindra tillträde för personer som inte följer 
verksamhetsutövares instruktioner. Länsstyrelsen har identifierat att det finns en 
arbetsmiljö- och säkerhetsaspekt att ta hänsyn till och har fått enstaka rapporter om 
verksamhetsutövare som upplever att det blivit hotfullt när de tillrättavisat 
besökare/kunder.

Länsstyrelsen får fortsatt indikationer på att det finns ett behov av att uppmärksamma 
främst unga i skolåldern på att de har ett ansvar för att notera skyltar om maxantal, inte 
röra sig i stora grupper och undvika trängsel. 

Vidtagna åtgärder: 
Länsstyrelsen har via pressmeddelanden och sociala medier lyft individens ansvar när det 
kommer till att handla ensam. Det finns behov av fler insatser kopplat till detta.

Övrigt: 

Sammanfattning för tillsynsarbetet under veckan:
Den aktiva tillsynen har under vecka 11 fokuserats på:

1. Mindre verksamheter och verksamheter som drivs på ideell basis, till exempel second 
handbutiker.

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

3. Butiker och verksamheter med post- och paketutlämning.

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

5. Verksamheter som har ett stort genomflöde av besökare, till exempel matbutiker och 
bensinmackar. Framförallt de i närheten av skolor.

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. 

Länsstyrelsen får fortsatt in frågor, mail och telefonsamtal, särskilt i samband med att 
Regeringen och Folkhälsomyndigheten aviserar ändringar. Sammantaget gör länsstyrelsen 
bedömningen att efterlevnaden är hög bland verksamhetsutövare. Detta baseras på att en 
övervägande majoritet av de tillsynade verksamheterna har en hög regelefterlevnad. 

Kommentarer/slutsatser utifrån arbetet:
Handeln får genom ytterligare restriktioner ännu tuffare förutsättningar att bedriva en 
verksamhet med lönsamhet.

Behov av åtgärder:
Det finns ett behov av insatser för att få allmänheten att följa gällande restriktioner till 
exempel när det gäller att besöka butiker på egen hand.

Tillsyn enligt covid-19
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 12 
Uppgifter inhämtade vecka 11


