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

Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka?
Länsstyrelsen Skåne har under vecka 21 2021 fokuserat tillsynen på handelsplatser och då i stor utsträckning permanent
torghandel. Vi har även fortsatt med tillsynen av djurparker samt inlett dialog med konstföreningar som planerar konstrundor i
sommar. Slutligen har vi givit uppdrag till annan länsstyrelse att genomföra tillsyn av nationalparkerna i Skåne.

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.
Verksamhetsutövarna inom torghandel har ännu inte riktigt genomfört alla åtgärder men är på god väg, störst framgång för de
torghandelsplatser där kommunen har varit proaktiv och hjälpt till med åtgärder. Vår erfarenhet är också att det är viktigt med
rätt språkkompetens med ut för att kunna ha en bra och givande dialog om det som behöver åtgärdas.
När det gäller djurparkerna så har verksamhetsutövarna där många frågor om bestämmelserna som kan vara lite olika
beroende hur djurparken definieras och vilka övriga verksamheter som finns på området; café, restaurang, butiker och olika
event.

Verksamhetsutövare med
brister

Föreläggande

Föreläggande
med vite

En omfattande arbetsuppgift som vi har prioriterat den senaste veckan är frågor från verksamhetsutövare och allmänhet om
regelförändringarna som börjar gälla den 1 juni. Många har frågor om vad som gäller just dem och om de nu kan genomföra
sina arrangemang En vanlig missuppfattning är att det lättade regelverket även avser privat sammankomst.

Varav
Tillsynsbesök
(fysiskt
fältbesök)

Fälttillsynen har föregående vecka fokuserats på handelsplatser och då i stor utsträckning permanent torghandel eftersom det
är en verksamhet som ökar med bättre väder och där det då finns risk för trängsel och eventuell smittspridning. Anledningen till
att vi har fortsatt med tillsyn av djurparker är att de nu kommer igång på allvar och vi vill ha en dialog med verksamhetsutövarna
i den branschen i ett tidigt stadie.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?
Tillsynsåtgärd

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?
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