Samlad nationell lägesbild
Uppföljning av tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen,
vecka 4 2021
Sammanställning från länsstyrelserna
Genomförd tillsyn föregående vecka

Vidtagna åtgärder

Länsstyrelserna rapporterar att tillsyn bedrivits i stor omfattning vecka 4. Många av besöken på plats genomfördes

Samtliga länsstyrelser rapporterar att de främst använder sig av rådgivning och information som åtgärd eftersom det

utan anmärkning. Länsstyrelserna har också bedrivit tillsyn genom information och rådgivning via telefon och mail,

bedömts som tillräckligt för att uppnå frivillig rättelse. Inget län har rapporterat att de använt sig av föreläggande eller förbud.

distanskontroller av verksamheter som saknar regelbundna öppettider, exempelvis festlokaler, samt planerat för

Ett antal återbesök är inplanerade kommande vecka.

kommande veckas tillsyn. Återkoppling har också getts till verksamheter som besökts tidigare. Med anledning av

Länsstyrelserna:

förväntat ökat antal personer vid handelsplatser pga. ”lönehelg” har tillsyn utförts under lördag och söndag i bland

- informerar via telefonsamtal och mail till allmänhet och verksamhetsutövare,

annat Södermanland och Östergötland.

- genomför informationsbesök,

Beräkning av maxantalet i verksamhetslokalerna är en fortsatt utmaning, verksamhetsutövarna har i vissa fall inte

- genomför besök där avvikelser åtgärdas direkt med frivillig rättelse,

gjort en beräkning av maxantalet för varje avgränsat utrymme, exempelvis över- och undervåning, avgränsade

- genomför besök där återkoppling från Verksamhetsutövare ska ske senare och

gymsalar och omklädningsrum, dessutom förekommer trånga gångar eller trappor där det är svårt att hålla tillräckligt

- genomför besök som ska följas upp med återbesök.

avstånd. Andra vanliga avvikelser är att handtvätt/handsprit saknas samt att dokumentation för beräkning inte har
funnits tillgänglig.
Många verksamhetsutövare har svårt att hantera den trängsel som kan uppstå när kunder/besökare inte följer de
allmänna råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat.

Generella iakttagelser och slutsatser
Svårigheter som iakttagits:
-

Allmänhetens benägenhet att följa restriktioner och råd i exempelvis handelsplatser och gym kan ibland vara låg och
detta har inneburit att trängsel iakttagits under ”lönehelgen”. Trots att lokalerna utformats så trängsel kan undvikas och
maxantalet besökare i lokalerna inte överskridits går besökare för nära varandra. Detta kräver ingripande av personalen

Vilken typ av anläggningar har kontaktats/ besökts och på vilka grunder
Urvalet av tillsynsobjekt sker genom en bedömning av vilka områden som har störst risk för smittspridning och där

alternativt trängselvärdar som kan uppmana enskilda att följa restriktionerna.
-

efterlevnadsuppdraget, lokal kännedom och andra informationskanaler: I dagsläget fokuseras den aktiva tillsynen till:

-

massageinrättningar.

Vissa skolor kan ha svårt att bedriva lektioner i en sportanläggning med beaktande av gällande regler, vilket kan
resultera i att eleverna inte kan ha idrottslektion.

1.Mindre verksamheter i och utanför stadskärnor samt större externa handelsområden
2.Verksamheter där personalen inte kan hålla avstånd till besökare och kunder, så som frisörsalonger, körskolor och

Det finns en stor vilja att göra rätt hos verksamhetsutövarna, svårigheten ligger framförallt i att beräkna tillgänglig yta i
butik/lokal och göra beräkningar för varje avgränsat utrymme.

tillsynen kan ge mest effekt. Bedömningen baseras på analyser av rapporter från kommunerna i

-

Det är svårt för verksamhetsutövaren att säkerställa maxantalet och att det inte uppstår trängsel vid obemannade tider på gymoch sportanläggningar.

3.Fritidsanläggningar, gym och liknande anläggningar där det samlas mycket folk och där spridningsrisken potentiellt

Sammanfattningsvis gör Länsstyrelserna bedömningen att efterlevnaden av den tillfälliga covid-19-lagen är hög. De allra

är stor.

flesta verksamhetsutövare är positiva till vårt arbete, de får ett kvitto på vad som fungerar och stöd i vad som kan förbättras

4.Verksamheter som har ett stort genomflöde av besökare, till exempel matbutiker

och/eller åtgärdas.

5.Tillsyn på offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

Länsstyrelserna ser samtidigt 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.

Efter inspel från smittskyddsläkare under veckan har padelhallar prioriterats i bland annat Blekinge och Västra

Under den gångna veckan har antalet frågor till Länsstyrelserna som inte rör tillsynsuppdraget ökat. En riktad

Götaland.

informationsinsats till allmänheten och/eller ett informativt material på alla inblandade myndigheters hemsidor verkar
behövas för att hjälpa medborgarna att söka rätt kontakt.

