Uppföljning tillsyn tillfällig covid-19-lagen
Vecka 21 2021
Frågor till länsstyrelserna

Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka?
Information och rådgivning på plats och rådgivning över telefon.
Kontroll på plats hos verksamhetsutövare.
Distanstillsyn på uthyrare av lokaler för privata sammankomster och anordnare av
fjärrtrafik.
Ett ökat antal frågor har inkommit till länsstyrelsen kring vad som gäller för privata
sammankomster.
Fortsatt arbete med uppföljningar av verksamheter som uppvisat brister vid första
tillsynsbesöket.

Generella iakttagelser och slutsatser
De brister vi ser under tillsyn är ofta brister när det gäller dokumentation.
Generellt kan man säga att det är mycket folk i rörelse i butiker och gallerior. Allmänheten
har fortsatt svårt med att handla ensamma.
Verksamhetsutövare har problem med ungdomsgäng som inte följer de restriktioner och
anvisningar som finns. Framförallt gäller detta större köpcentrum och gallerior.
Verksamhetsutövare vittnar om att de möter individer som inte följer anvisningar och
restriktioner och som hänvisar till att de är vaccinerade
En tidig dialog med arrangörer av arrangemang kombinerat med tillsynsbesök på plats
innan arrangemanget ska gå av stapeln har visat sig vara en framgångsrik metod för att
förhindra uppkomsten av trängsel och säkerställa att alla nödvändiga åtgärder vidtas.
Några mindre verksamheter har vid tillsynsbesök hävdat att de inte förstått att de omfattas
av gällande begränsningar.

Tillsynsenheten har, under veckan, proaktivt fördjupat kartläggningen kring vilka lokaler
som är aktuella för tillsyn eller återbesök för att förhindra att dessa lokaler hyrs ut för

Föreläggande
med vite

grund för urvalet.

Föreläggande

allmänhet, kommuner, regionens smittskyddsenhet och egen riskbedömning har legat till

Brister

eller kontaktats under distanstillsyn.. En samlad bedömning utifrån kontakt med

Tillsynsbesök
(fysiskt
fältbesök)

Matbutiker, gym, bensinmackar, detaljhandel, frisörer, idrottsanläggningar har besökts

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?
Tillsynsåtgärd

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?
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privata sammankommer med fler än 8 personer. Kartläggning av sommararrangemang
och motionslopp prioriteras också.
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