Uppföljning tillsyn tillfällig covid-19-lagen
Vecka 12 2021
Frågor till länsstyrelserna – Svar från Länsstyrelsen Skåne

Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka?
Länsstyrelsen Skåne har under vecka 12 2021 fokuserat tillsynen på verksamhetsutövare
inom tre spår:
Distanstillsynen har vi fokuserat tematiskt på loppis och second-hand-butiker som faller in
under punkten 3 i 5 § Covid-19-lagen. Vi har där även följt upp anmälningsärenden.
Fälttillsynen har vi fokuserat geografiskt. Vi har successivt startat upp ett arbete för att nå
ut i alla Skånes kommuner. Vi kallar insatsen ”alla kommuner”. Hittills har vi framförallt
fokuserat fälttillsynen utifrån risk och väsentlighet. Det har inneburit att vi har ägnat mest
tid åt verksamhetsutövare i de större kommunerna med större befolkning, fler verksamhetsutövare och där vi också har fått in flest anmälningar. Veckans insats hade vårtema
och vi fokuserade då på handel med cyklar och motorcyklar med tillbehör.

Bara öppen information
Generella iakttagelser och slutsatser
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.
Fälttillsynsinsaten på fyra stora köpcentrum bekräftade bilden av att allmänheten inte har
hörsammat rekommendationen att handla ensam i gallerior och shoppingcentrum. Vissa
gallerior/köpcentrum behöver också se över sina allmänna miljöer. Vidare bedömer vi att
de flesta anmälningar från allmänheten avser trängsel. Våra utredningar visar emellertid
att det allra oftast är besökarna/kunderna som skapar trängseln eftersom de inte följer
verksamhetsutövarens uppmaningar att handla ensam, följa golvmarkeringar, hålla
avstånd m. m.

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?

Anledningen till prioriteringarna avseende second-hand-butiker och loppisar var att vi har
fått in anmälningar som vittnar om trängsel – en insats utifrån risk och väsentlighet.
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Under helgen gjorde vi en fälttillsynsinsats på fyra stora köpcenter.
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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.
Lönehelg kombinerat med ett inlett påsklov gjorde att vi befarade en ökad aktivitet på
länets köpcentrum och gallerior. Vi genomförde därför en skarp tillsynsinsats där och
kombinerade den med en informationsinsats för att tydliggöra de skärptare reglerna för att
handla ensam. Vi bjöd in media och fick ett bra genomslag.
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Kommentar: Informationsutskick har gjort till tre konstrundor och dessa tre är inräknade i
”tillsynsåtgärd”. Utskicket kommer emellertid att vidarebefordras till samtliga deras
medlemmar. Under ”brister” noteras såväl stora som små brister. Det allra mest
förekommande är att mindre verksamhetsutövare i praktiken har genomfört åtgärder men
saknar skriftlig dokumentation över de åtgärder som är genomförda.

