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

Länsstyrelsen har fortsatt stort fokus på verksamheter i skärgårds- och besöksnäringskommuner inför 
turistsäsongen.
Länsstyrelsen Östergötland samverkar med länets utbildningsförvaltningar och Linköpings Universitet 
och har skickat ut en lägesinformation till dem.

Det har också gjorts inlägg i sociala medier med den nationella kampanjen om att ”handla ensam”.

Länsstyrelsen har ökat samarbetet med Polisen för att förbättra förmågan att i god tid identifiera 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Observationer från allmänheten har under veckan rört ett fall. Det faller utanför 
Länsstyrelsens tillsyn men har rapporterats vidare till Polisen och Smittskydd i länet.

Länsstyrelsen Östergötland får fortsatt mycket  samtal och frågor om vad som gäller 
för olika typer av arrangemang efter 1 juni. Många som ringer till Länsstyrelsen 
uppfattar att det som gäller för allmänna sammankomster  och offentliga 
tillställningar också gäller för privata sammankomster.

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 21 fokuserats på
1.Tillsynen fokuserar på länets ostliga kommuner, med fokus på skärgården samt mindre kommuner 
då det hittats en hög andel fel där, samt att vissa kommuner inte fått tillsyn på länge.
2.Säsongsrelaterade verksamheter så som butiker på landet, loppisar, golfbanor, butiker på campingar, 
handelsträdgårdar, secondhand-butiker och båtuthyrning.
3.Tillsyn och informationsspridning gällande privata sammankomster, allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar. Speciellt relaterat till evenemang, fester, stora tävlingar samt religiösa 
högtider.
4.Tillsyn på museer.
5.Verksamheter där det tidigare identifierats mycket fel, så som gym, skönhetssalonger, spa, mindre 
matbutik samt övrig sportanläggning utomhus.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits? 

Tillsyns-åtgärd Tillsynsbesök 
(fysiskt fältbesök)

Brister Föreläggande Föreläggande 
med vite

v21 36 33 25 0 0

Totalt 897 748 504 1 0




