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

Generella iakttagelser och slutsatser

Under veckan har Länsstyrelsen arbetat med tillsyn primärt genom rådgivning på plats samt kommunikation med
allmänheten, kommuner, berörda verksamhetsutövare och andra intressenter. Det genomförs också rådgivning
via telefon.

Observationer från allmänheten har under veckan rört trängsel vid en
serviceinrättning, tre handelsplatser, en idrottsanläggning samt ett
kommande sportevenemang.

Länsstyrelsen har fortsatt arbetet med att tillsyna verksamheter och allmänna sammankomster med hög
belastning relaterat till säsong och traditioner. Det gäller exempelvis golfbanor, handelsplatser, trossamfund samt
djurpark och museer.

Länsstyrelsen Östergötland får mycket frågor om arrangemang som
eventuellt bedöms som allmänna sammankomster eller offentliga
tillställningar. Det handlar bland annat om planering för större fester. Det
föranleder mycket dialog med Polisen om tolkningar. Vi ser att det finns
de som anstränger sig för att hitta kryphål.

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 18 fokuserats på:
1.Tillsyn och informationsspridning gällande privata sammankomster, allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar. Speciellt relaterat till valborg, stora tävlingar, examensfiranden samt religiösa högtider.
2.Tillsynen fokuserar på Norrköping och Motala kommun, då det flaggats för extra hög smittspridning i dessa
kommuner.
3.Säsongsrelaterade verksamheter så som golfbanor, butiker på campingar, handelsträdgårdar,
gokartanläggningar, loppisar och butiker med koppling till fritidsintressen.
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Länsstyrelsens bedömning är att tillsyn bedrivs i en omfattning som ger effekt. Vi ser att många
verksamhetsutövare är i behov av informationen vi förmedlar.

Länsstyrelsen bedömer att antalet personer i rörelse på handelsplatser
överlag har minskat sedan Region Östergötland kommunicerade
uppmanande till personlig lockdown. Vi ser också att beteendet generellt
har blivit bättre och folk gör mer och bättre vad gäller avstånd, sprita
händer mm per automatik. Dock ser vi att det fortfarande är vissa grupper
vi inte når fram till med informationen vad gäller att handla ensam. Även
bland gruppen vaccinerade finns bland vissa en uppfattning om att de är
undantagna från gällande rekommendationer. Vi ser också en
uppgivenhet hos vissa verksamhetsutövare och signaler om att det
ekonomiska läget är väldigt ansträngt, inte minst genom uppmaningen till
personlig lockdown i länet.
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Länsstyrelsen har bedrivit ett aktivt informationsarbete om vad som gäller inför olika firanden. Vi har fått signaler
om att det behövs stöd med en ensad och tydlig information till elever och föräldrar för att tydliggöra det är olika
regler som gäller vid skolverksamhet/skolavslutning, examensfiranden och fritid. Under veckan har vi gjort inlägg
på sociala medier om genomförd helgtillsyn med uppmaning om att handla ensam.
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4.Tillsyn på djurparker, temaparker och museer.

5.Verksamheter där personalen inte kan hålla avstånd till kunder så som spaanläggningar, frisörsalonger,
skönhetssalonger, körskolor, etc.

