
Hur har tillsyn bedrivits under föregående vecka?
Tillsynen har bedrivits både administrativt och genom fysiska kontroller 
på plats. Vid tillsynen har myndigheten främst noterat avvikelser 
gällande hur maxantalet besökare har räknats ut. Detta på grund av att 
man har använt en för låg schablon (t.ex. 25 %) för inventarier vid 
uträkning av tillgänglig yta som inte överensstämt med den enskilda 
lokalens utformning. Länsstyrelsen har även noterat avvikelser gällande 
att verksamhetsutövare ska uppmana till att handla ensam, då ett antal 
handelsplatser inte uppmanat till detta genom t.ex. skyltning.

Generella iakttagelser och slutsatser
Vid tillsynen har myndigheten främst noterat avvikelser gällande hur maxantalet besökare 
har beräknats samt att verksamheter inte beräknat eller anslagit maxantalet för avgränsade 
utrymmen. Länsstyrelsen har även noterat avvikelser gällande uppmaning att handla ensam, 
då ett antal handelsplatser inte uppmanat till detta genom t.ex. skyltning. Efter uppmaning 
från myndigheten uppgav aktuella verksamhetsutövare att detta kommer åtgärdas. 
Länsstyrelsen i Uppsala län bedömer att verksamhetsutövarna efterlever lagstiftningen i hög 
grad. Verksamhetsutövare rapporterar att allmänheten inte följer uppmaningen att hålla 
avstånd och att inte handla i grupp.

Vilken typ av anläggningar har kontaktats/ besökts och på 
vilka grunder?
Den administrativa tillsynen har främst bedrivits på olika typer av 
handelsplatser, sportanläggningar och gym. Kontroller på plats har 
utförts på gym och handelsplatser såsom handelsträdgårdar och 
matvarubutiker, samt på handelsplatser och gym där länsstyrelsen har 
fått in uppgifter om bristande efterlevnad av regelverket.
Kontrollerna har valts ut genom stickprov, risk och utifrån uppgifter om 
att bristande efterlevnad av regelverket inkommit till myndigheten. 
Varje vecka tas en tillsynsstrategi fram där verksamheter med stor risk 
för smittspridning identifieras bland annat utifrån var i länet 
smittspridningen är som störst.

Uppföljning tillsyn tillfällig pandemilagstiftning 
Rapporteringen gäller föregående vecka (12) 2021

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?

Tillsyns-
åtgärd

Tillsynsbesök 
(fysiskt fältbesök)

Brister Föreläggande Föreläggande med 
vite

29 26 10 0 0

Kommentar: 
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