Tillsynsuppföljning av den tillfälliga covid-19-lagen
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Vecka 11 2021

Hur har tillsyn bedrivits under föregående vecka?
Länsstyrelsen Skåne har vecka 11 2021 fokuserat tillsynen på
verksamhetsutövare som faller under punkten 3 i 5 § Covid-19lagen. För distanstillsynen har vi haft störst fokus på frisörer och
för fälttillsynen har vi haft störst fokus på byggmarknader, garden
center och plantskolor.

Vilka åtgärder har vidtagits?

Vi har även gjort tillsyn på en allmän sammankomst, en
demonstration i Malmö lördagen den 20 mars som vi antog
skulle locka mer än åtta personer.

kopplad till vite om 50 000 kronor om en allmän sammankomst i

Vilken typ av anläggningar har kontaktats/ besökts och på
vilka grunder?
Under vecka 11 2021 har vi besökt byggmarknader samt garden
center och plantskolor. Anledningen är att vi bedömer en ökad
aktivitet hos dessa verksamhetsutövare på grund av den tidiga
våren. Vidare har vi tagit kontakt med frisörer eftersom vi vid
tidigare kontakt med dem har förstått att det har varit oklart för
många av dem om de omfattas av den nya Covid-19-lagen.

Generella iakttagelser och slutsatser
Länsstyrelsen Skåne bedömer att verksamhetsutövare generellt
efterlever lagstiftningen väl. Vi hade ett problem med missförstånd
hos frisörer om de omfattades av den nya Covid-19-lagen och där
har vi fått ta på oss ett informationsuppdrag. När det har blivit klart
för dem att de omfattas av lagen har de varit angelägna om att
rätta till eventuella brister. Avseende plantskolor och garden center
har vi samma erfarenhet som livsmedelsbutiker, det vill säga att de
som tillhör större kedjor har god kunskap om lagen och har
genomfört åtgärder i enlighet med den men när det kommer till
mindre handelsträdgårdar kunskapen lägre. Där har vi också tagit
på oss informationsuppdraget och de vi har besökt har rättat till
eventuella brister.

Vi besökte den allmänna sammankomsten eftersom vi tidigare
under veckan hade fattat beslut om ett föreläggande kopplad till
ett vite.

Rådgivning- I samtliga besök och kontakter i handeln har
rådgivning och påpekanden för egen rättning varit aktuell.
FöreläggandeFöreläggande vid vite- Vi har beslutat om ett föreläggande
Malmö skulle överstiga 8 personer. Det gjorde den.
Förbud-

