Uppföljning tillsyn tillfällig covid-19-lagen
Vecka 17 2021
Frågor till länsstyrelserna
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Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?

• Med anledning av att vissa säsongsbetonade handelsplatser börjar bli
välbesökta har vi påbörjat en digital tillsynsinsats på däckverkstäder,
cykelverkstäder och handelsträdgårdar
• Frisörsalonger är välbesökta och har ibland mindre lokaler. Det är också en
verksamhet där personalen har svårt att hålla avstånd till kunder
• Länsstyrelsen har varit i kontakt med två arrangörer gällande planerade
allmänna sammankomster. Fysisk tillsyn utfördes vid en av dessa då
Länsstyrelsen fått indikationer på att fler än 8 personer skulle närvara
• Efter inkomna klagomål om trängsel har fysisk tillsyn utförts på en av länets
fjällanläggningar
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Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?
Föreläggande
med vite

•
•
•

Föreläggande

•

• Verksamhetsutövare vill göra rätt men dokumentationen brister, likaså
beräkningen av maxantal där man utgått från lokalens totala yta och inte
tillgängliga yta

Brister

•
•

Tillsyn har bedrivits digitalt genom kontroll, information och rådgivning via telefon och mail
Länsstyrelsen medverkar vid regionala möten tillsammans med samtliga kommuner, smittskyddsläkare,
polisen, försvarsmakten och andra regionala aktörer varje vecka för en dialog kring
efterlevandeuppdraget.
Fortsatt tillsynsinsats gällande vissa säsongsbetonade verksamheter
Tillsynsinsats har påbörjats gällande länets frisörsalonger. En kartläggning är även påbörjad för andra
typer av serviceinrättningar inom länet
En tillsynsinsats är inledd och har skickats ut till en aktör inom långväga kollektivtrafik efter att klagomål
inkommit om trängsel
Kompletteringar via mail rörande beräkning av maxantal
Fysisk tillsyn har utförts på en av länets fjällanläggningar
Föreläggande med vite har delgivits en arrangör gällande en allmän sammankomst som arrangerats i
länet. Fysisk tillsyn utfördes i samverkan med polisen. I samma ärende har dialog förts med 5 andra
berörda länsstyrelser.
Dialog har förts med polisen gällande en demonstration kopplat till skogsavverkningar
Länsstyrelsen har varit i kontakt med en arrangör för ytterligare en demonstration för att upplysa om max
8 deltagare. God dialog med polisen som skulle befinna sig på plats vid arrangemanget.

Tillsynsbesök
(fysiskt fältbesök)
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Generella iakttagelser och slutsatser

Tillsynsåtgärd

Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka?

Bara öppen information
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