Samlad nationell lägesbild
Uppföljning tillsyn tillfällig pandemilagstiftning, vecka 3 2021
Sammanställning från länsstyrelserna
Genomförd tillsyn föregående vecka
Länsstyrelserna rapporterar att tillsyn har påbörjats och bedrivits vecka 3. Det har genomförts många besök på plats
hos verksamhetsutövare, varav cirka hälften i exempelvis Stockholm var helt utan anmärkning. Länsstyrelserna har
också bedrivit tillsyn genom information och rådgivning via telefon och mail samt planerat för kommande veckas
tillsyn. Återkoppling har också getts till verksamheter som besöktes vecka 2.
En vanlig avvikelse vid tillsyn är att golvytan beräknats för hela lokalen istället för tillgänglig yta för kunder, att
handtvätt/handsprit saknas samt att dokumentation för beräkning inte har funnits tillgänglig. Vid kontroller av
verksamhetsutövare som hyr ut lokaler för privata sammankomster i Skåne framkom att de har stängt och inte avser
att öppna upp förrän framåt våren.
Länsstyrelserna har också inlett samverkan med kommuner och näringslivsnätverk i syfte att informera och fånga
upp tillsynsbehov.

Vidtagna åtgärder
Samtliga länsstyrelser rapporterar att de främst använt sig av rådgivning och information som åtgärd eftersom det bedömts
som tillräckligt för att uppnå frivillig rättelse. Inget län har rapporterat att de använt sig av föreläggande eller förbud.
Länsstyrelserna har:
- informerat via telefonsamtal och mail till allmänhet och verksamhetsutövare,

- genomfört informationsbesök,
- genomfört besök där avvikelser åtgärdats direkt med frivillig rättelse,
- genomfört besök där återkoppling från Verksamhetsutövare ska ske senare och
- genomfört besök som ska följas upp med återbesök.
Vid samtliga besök har information, råd och stöd varit huvudsaken samt förslag till förbättringar kring exempelvis hur man
ska tänka vid in- och utpassager samt vid platser där många människor uppehåller sig.
Länsstyrelserna har också genomfört informationsmöten med handelsplatsrepresentanter och i ex. Kalmar och
Västmanland har man gjort informationsutskick till länets kommunala näringslivschefer och andra näringslivsorganisationer,
vilka åtagit sig att vidareförmedla informationen till sina företagskontakter.

Vilken typ av anläggningar har kontaktats/ besökts och på vilka grunder

Pressträffar har arrangerades vid ett antal tillsynsobjekt runt om i Sverige varefter media rapporterade om Länsstyrelsens

Länsstyrelsernas fokus har legat på detaljhandel ex. butiker för försäljning av blommor och hemelektronik,

tillsynsuppdrag och den tillfälliga covid-19-lagen.

serviceinrättningar som frisörer, gym och banker, livsmedelsbutiker, gallerior och köpcentrum samt uthyrare av
lokaler för privata sammankomster.
Urvalet av tillsynsobjekt har baserats på ”risk och väsentlighet”, genom att verksamheter och platser med många
besökare där risken för smittspridning är störst har prioriterats högst. Åtgärder har också genomförts utifrån att
uppgifter om bristande efterlevnad av regelverket inkommit till myndigheterna samt utifrån en vilja att synas i hela
länen.
Länsstyrelser, ex. Västmanland, har samverkat med smittskyddsläkare för att diskutera prioriteringsgrunder för vilka
verksamheter som ska besökas och ex. Östergötland har fokuserat tillsyn till de delar av länet där smittspridningen
för tillfället är störst.
Länsstyrelserna i vissa län har kontaktat miljökontoren för att få registerutdrag över de av miljökontorens
tillsynsobjekt som omfattas av den tillfälliga covid-19-lagen. Miljökontorens registeruppgifter bearbetas för att
möjliggöra ytterligare informationsutskick och därefter planeras för tillsynsbesök.

Generella iakttagelser och slutsatser
Länsstyrelserna gör bedömningen att det finns ett stort intresse för information om vilka åtgärder som verksamheterna

förväntas vidta och verksamhetsutövarna vill göra rätt. Större handelskedjor har gått ut med information i sina
organisationer, dock kan inte alltid generell information tillämpas överallt, förutsättningarna är olika i stora
livsmedelshallar och i små butiker på landsbygden. Mer stöd och information behövs också till de butiker som inte
ingår i kedjor (mindre butiker kan felaktigt ha uppfattat att de inte omfattas) och handeln behöver generellt
informeras om att det är tillgänglig yta för kunder och besökare som ska vara utgångspunkten för beräkningen av
maxantalet. Många verksamheter har valt att dra bort en för låg andel av ytan inför beräkningen av tillgänglig yta
som inte överensstämt med den enskilda lokalens utformning (avdrag från tillgänglig yta ska göras för
hyllor/klädställningar/frysboxar etc och 25% av golvytan är oftast för lite). I samtliga aktuella fall i exempelvis
Uppsala har rättelse genomförts frivilligt.
Sammantaget gör Länsstyrelserna bedömningen att efterlevnaden av den tillfälliga covid-19-lagen är hög.

