Tillsyn enligt covid-19, vecka 7 2021
Från: Länsstyrelsen Östergötland
Sammanfattning för tillsynsarbetet under veckan:
Det är fortsatt så att verksamhetsutövare som Länsstyrelsen varit i kontakt med har varit
väl förberedda på det nya regelverket och vidtagit åtgärder.
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. Länsstyrelsens
tillsynsenhet enligt covid-19 lagen kan se att det i vissa fall finns brister vad gäller rutiner
på gym där man ersätter avstånd med plexiglas och i vissa obemannade gym finns
brister vad gäller skyltar med maxantal för olika utrymme samt bristande kontroll av
inpassering och att maxantal följs.
Det finns ett behov av att uppmärksamma främst unga i skolåldern på att de har ett
ansvar för att notera skyltar om maxantal, inte röra sig i stora grupper och undvika
trängsel.
Inga behov av förelägganden eller viten har rapporterats.
Länsstyrelsen får fortsatt in många frågor, mail och telefonsamtal rörande tolkning av
lagen, specifika frågor för olika verksamheter och förslag på relevanta tillsynsobjekt.
Verksamheter som ställer frågor är bl. a. fritidsverksamheter som kan beröras av olika
regelverk beroende på omständigheter.
Sammantaget gör Länsstyrelsens tillsynsenhet bedömningen att efterlevnaden är hög
baserat på att en övervägande majoriteterna av de tillsynade objekten har en hög
efterlevnad.
Kommentarer/slutsatser utifrån arbetet:
Företagen har generellt en stor vilja att följa lagen samtidigt som de är mycket hårt
pressade i nuläget.
Behov av åtgärder:
Det finns behov av nationellt paketerad och ensad kommunikation om stödmöjligheter
för företag som påverkas av covid-19-lagen men som ej behöver stänga ner
verksamheten. Information till allmänheten och översatt information till verksamheter.

Genomförd verksamhet vad gäller tillsyn:
Länsstyrelsen Östergötland har under veckan genomfört tillsyn av 85 verksamheter,
varav 75 på plats och 10 på distans. Totalt 285 verksamheter, varav 252 på plats och
33 på distans.
Tillsyn har även denna vecka genomförts i butiker, gym, padelhallar, frisörer,
skidanläggningar och föreningar som har aktiviteter som klassas som allmän
sammankomst.
Tillsyn har nu genomförts i genomförts länets samtliga kommuner där Ydre och
Åtvidaberg tillkommit i veckan.
Generella iakttagelser:
Länsstyrelsen kan se att det i vissa fall finns brister vad gäller rutiner på gym där man
ersätter avstånd med plexiglas och i vissa obemannade gym finns brister vad gäller
skyltar med maxantal för olika utrymme samt bristande kontroll av inpassering och
att maxantal följs. Butiker i närheten av skolor upplevs ha problem med att elever
kommer i grupp och inte respekterar skyltar med maxantal.
Länsstyrelsen får löpande många frågor gällande tolkning av lagen och vad som gäller
för olika verksamheter. Inför kommande sportlov ställs mycket frågor kring olika
aktiviteter och vad som gäller i olika fall.
Vidtagna åtgärder:
Länsstyrelsen Östergötland har under veckan prioriterat genom en bedömning av
områden med stor risk för smittspridning samt där tillsyn kan ge mest effekt. Under
veckan har det inneburit proaktiv tillsyn av verksamheter som är riktade till unga
främst genom sport- och fritidsaktiviteter som är aktuella vid kommande sportlov.
Länsstyrelsen har också genomfört informationstillfällen med kommunernas kulturoch fritidsansvariga.
Övrigt:

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%).

