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Uppföljning av tillsyn enligt covid-19-lagen
Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka? Generella iakttagelser och slutsatser

Under veckan har Länsstyrelsen arbetat med tillsyn primärt genom rådgivning på plats samt 
kommunikation med allmänheten, kommuner, berörda verksamhetsutövare och andra intressenter. 
Det genomförs också rådgivning via telefon.
Länsstyrelsen har fortsatt arbetet med att tillsyna verksamheter och allmänna sammankomster med 
hög belastning relaterat till säsong och traditioner. Det gäller exempelvis golfbanor, handelsplatser, 
trossamfund samt djurpark och museer.
Länsstyrelsen Östergötland har förmedlat det material som Länsstyrelsen Skåne tagit fram inför den 
muslimska högtiden Eid al-fitr till de kontakter vi har som representerar civilsamhället. Vi har också 
gjort tillsyn inför större sportarrangemang för att förebygga trängsel och smittspridning. Vi har också 
deltagit vid dialogmöte med centrumansvariga och kommunens trängseltillsyn servering.

Länsstyrelsens bedömning är att tillsyn bedrivs i en omfattning som ger effekt. Vi ser att många 
verksamhetsutövare är i behov av informationen vi förmedlar.

Observationer från allmänheten har under veckan rört trängsel vid en kultur- och 
fritidsanläggning, en handelsplats, två allmänna sammankomster samt ett kommande 
sport-/fritidsevenemang.

Länsstyrelsen Östergötland får många  samtal och frågor om arrangemang som 
eventuellt bedöms som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Det 
föranleder mycket dialog med Polisen om tolkningar. Vi ser att det finns de som 
anstränger sig för att hitta kryphål. Det har blivit mer vanligt förekommande med en 
hårdare ton i samtalen till Länsstyrelsen från allmänheten, främst beroende på 
trötthet mot gällande regelsystem och frustration mot att inte kunna genomföra 
aktiviteter.

Det lyfts också en oro, främst längs kusten, inför kommande turistsäsong att 
besökare ska vara sämre på att respektera avstånd.

Länsstyrelsen bedömer att antalet personer i rörelse överlag har minskat sedan 
Region Östergötland gick ut och uppmanande till personlig lockdown. Vi ser också att 
beteendet i exempelvis stadskärnor gör att gällande restriktioner tillämpas bättre. 
Däremot har trängsel ökat i säsongsrelaterade verksamheter exempelvis 
handelsträdgårdar och utemöbelsförsäljning. Vi ser att det fortfarande finns vissa 
grupper där uppmaning att handla ensam inte respekteras. Även gruppen 
vaccinerade har i vissa fall en uppfattning om att de är undantagna från gällande 
rekommendationer. Vi ser också en uppgivenhet hos vissa verksamhetsutövare och 
signaler om att det ekonomiska läget är väldigt ansträngt, inte minst genom 
uppmaningen till personlig lockdown i länet.

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?

Urvalet av tillsynsobjekt sker genom en bedömning av vilka områden som har störst risk för 

smittspridning och där tillsynen kan ge mest effekt. Bedömningen baseras på analyser av rapporter 

från efterlevnadsuppdraget, lokal kännedom och andra informationskanaler. 

Den aktiva tillsynen har under vecka 19 fokuserats på

1.Tillsyn och informationsspridning gällande privata sammankomster, allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar. Speciellt relaterat till evenemang, fester, stora tävlingar samt religiösa 
högtider.
2.Säsongsrelaterade verksamheter så som butiker på landet, loppisar, golfbanor, butiker på campingar, 
handelsträdgårdar och gokartanläggningar.
3.Verksamheter där vi tidigare identifierat mycket fel, så som gym, skönhetssalonger, spa, mindre 
matbutik samt övrig sportanläggning utomhus.
4.Tillsynen fokuserar på mindre kommuner då vi hittat en hög andel fel där, samt att vissa kommuner 
inte fått tillsyn på länge. Dessutom har Ydre och Åtvidaberg länets högsta smittspridning just nu.
5.Tillsyn på museer.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits? 

Tillsyns-åtgärd Tillsynsbesök 
(fysiskt fältbesök)

Tillsynsbes
ök (distans)

Brister Föreläggande Föreläggande 
med vite

v19 23 23 20 23 0 0

Totalt 821 684 450 821 1 0


