Efterlevnadsuppdraget

Länsstyrelsens tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen
Sammanfattning för tillsynsarbetet under veckan:
Fortsatt gäller att verksamhetsutövare som Länsstyrelsen varit i kontakt med har varit väl
förberedda på det nya regelverket och vidtagit åtgärder för att trängsel inte ska uppstå.

Genomförd verksamhet vad gäller tillsyn:
Länsstyrelsen Östergötland har under veckan genomfört tillsyn av 21 verksamheter, varav
19 på plats och 2 på distans. Totalt 136 verksamheter, varav 119 på plats och 17 på distans.

Företag som tillhör kedjor har fått vägledning från sina respektive organisationer om hur de
ska tolka lagen och information om vilka åtgärder de ska vidta. I vissa fall har schabloner
inte varit anpassade för aktuell verksamhet och har därför behövt ses över.

Tillsyn har genomförts i butiker, padelhallar, frisörer, föreningar som har aktiviteter som
klassas som allmän sammankomst och gym.

Den vanligaste bristen har varit avsaknad av dokumentation, men majoriteten av
verksamheterna har kunnat redogöra för hur de har gjort beräkningar och avväganden.
Inga behov av förelägganden eller viten har rapporterats.
Länsstyrelsen har fått in många mejl och telefonsamtal rörande tolkning av lagen, specifika
frågor för olika verksamheter och förslag på relevanta tillsynsobjekt.
Sammantaget gör Länsstyrelsen bedömningen att efterlevnaden är hög baserat på att en
övervägande majoritet av de tillsynade objekten har en hög efterlevnad.
Kommentarer/slutsatser utifrån arbetet:
Företagen har stor vilja att följa lagen samtidigt som de är mycket hårt pressade i nuläget.
Behov av åtgärder:
Det finns behov av nationellt paketerad och entydig kommunikation om stödmöjligheter för
företag som påverkas av lagen, men som inte behöver stänga ned verksamheten. Det är för
närvarande ett omfattande arbete för en enskild företagare att sätta sig in i vad som gäller,
vilka stöd som kan sökas och när stöden kan sökas.

Tillsyn har genomförts i Linköping, Norrköping, Motala, Finspång, Söderköping, Vadstena,
Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.
Generella iakttagelser:
Information om den nya lagstiftningen har inte nått fram till mindre butiker i samma
utsträckning som större verksamheter och butiker som är del av större organisationer. Det
finns ett behov av att nå ut med kommunikation på fler språk för att nå butiksägare utanför
stadskärnor och externa handelscentrum.
Det finns ett stort intresse för information om vilka åtgärder som verksamheterna förväntas
vidta. Initialt har Länsstyrelsen fått många frågor gällande tolkning av lagen och vad som
gäller för olika verksamheter. Det uppstår många gånger svåra gränsdragningar kring vilka
verksamheter som berörs av olika regelverk.
Det finns ett behov av att uppmärksamma allmänheten på att de har ett ansvar för att
notera skyltar om maxantal, inte röra sig i stora grupper och undvika trängsel.
Vidtagna åtgärder:
Initialt har Länsstyrelsen Östergötland prioriterat platser med hög genomströmning. Det
omfattar handelsplatser, gym samt matbutiker i länets större kommuner samt viss tillsyn på
distans i mindre kommuner. Då smittspridningen är mest omfattande i länets västra delar
har också mest fokus vad gäller tillsyn legat där.
Länsstyrelsen arbetar aktivt med kommunikationsinsatser för att öka kunskapen om lagen
om covid-19-lagen. Det finns ett stort intresse för information om vilka åtgärder som
verksamhetsutövare förväntas att vidta.

Låg efterlevnad (otillfredsställande) (0-50 %). Medel efterlevnad (godtagbart men finns varningssignaler) (upp till ca 70 %). Hög efterlevnad (inget att anmärka på) (mer än 70 %) Mycket hög (90-100 %).

