Uppföljning tillsyn tillfällig covid-19-lagen
Vecka 17 2021
Frågor till länsstyrelserna

Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka?
Länsstyrelsen Skåne har under vecka 17 2021 fortsatt att fokusera tillsynen proaktivt genom tillsyn hos verksamhetsutövare
som bedriver säsongsbetonade verksamheter såsom konsthallar, museer och torghandel. Vi har även fortsatt tillsynen i mindre
orter och hos trafikskolorna runt om i länet. Under helgen genomförde vi tillsyn på stora köpcenter och var i dialog med polisen
för eventuell tillsyn under första maj.

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. I stora köpcentrum kan det innebära ett problem
vid de tillfällena då det kommer många kunder samtidigt. Eftersom de enskilda butikerna efterlever max antal kunder samlas fler
kunder i köpcentrumets allmänna utrymmena med risk för trängsel som följd.
Inom torghandel har vi sett att de handlare som fått stöd av kommunerna har vissa åtgärder på plats som kommunen har stöttat
med, det saknas dock skyltar och handsprit på många ställen. Mindre salutorg hade många brister och behöver åtgärda, flera
uppföljningar kommer att göras.
Lönehelg - Fortsatt svårt för butikerna att få folk att handla ensamma, mycket folk ute i de stora galleriorna.
Inom vårt område har vi ett friluftsmuseum med en utomhusyta på 17 hektar. Där kan regeln om max 500 besökare te sig
svårförklarad.
Verksamhetsutövare har svårt att hålla sig informerade, informationen till verksamhetsutövare är bristfällig. Senaste exemplet
på det är när vi på länsstyrelsen har fått svar kring en tolkning men FoHM:s hemsida inte uppdateras fortlöpande.
Vi får mycket frågor från verksamhetsutövare och privatpersoner om kommande student, skol- och klassresor, motionslopp för
barn, kyrkans verksamhet samt bröllop inne och ute. Många frågorna gäller om man får vara mer än 8 personer på olika typer
av träffar.

Verksamhetsutövare med
brister

Föreläggande

Föreläggande
med vite

Lönehelg kombinerat med valborg och första maj gjorde att vi befarade en ökad aktivitet på länets köpcentrum och gallerior. Vi
genomförde därför en uppföljande tillsynsinsats där.

Varav
Tillsynsbesök
(fysiskt
fältbesök)

Prioriteringarna är samma som förra veckan, det vill säga att vi ser ökad aktivitet i de säsongsbetonade verksamheterna och att
det sannolikt kan leda till en ökad trängsel. Vi kan också fortfarande konstatera att det finns ett behov av att informera om
Covid-19-lagen framförallt hos handlare med mindre verksamheter.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?
Tillsynsåtgärd

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?
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Kommentar: Anledningen till den höga andelen brister är att exempelvis handlare har genomfört åtgärder men de saknar
skriftlig dokumentation. Under föregående vecka och kommande veckor kommer vi att fokusera mycket på inventering av
verksamheter på turistorter vilket medför färre genomförda tillsynsobjekt.
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