Tillsyn enligt covid-19, vecka 8 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. Länsstyrelsen
kan se att det i vissa fall finns brister och att man inte tar höjd för lokala
förutsättningar och anpassar till det. Det finns dock en stor öppenhet att föra dialog
och anpassa.

Det finns fortsatt behov av att uppmärksamma 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 Länsstyrelsen bedömningen att efterlevnaden är hög baserat på att
en övervägande majoriteterna av de tillsynade objekten har en hög efterlevnad.

Genomförd verksamhet vad gäller tillsyn:
Länsstyrelsen Östergötland har under veckan genomfört tillsyn av 66
verksamheter, varav 55 på plats och 11 på distans. Totalt 351 verksamheter,
varav 307 på plats och 44 på distans.
Tillsyn har nu genomförts i genomförts länets samtliga kommuner.
Generella iakttagelser:

Mindre butiker och verksamheter som inte tillhör någon större organisation
har i större utsträckning än andra verksamheter mindre kunskap om covid-19lagen och vilka åtgärder de förväntas att vidta.
Länsstyrelsen ser att det i vissa fall finns brister vad gäller rutiner och generella
riktlinjer som inte anpassas till lokala förutsättningar. Länsstyrelsen får löpande
många frågor gällande tolkning av lagen och vad som gäller för olika
verksamheter. 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.
Det uppstår många gånger svåra gränsdragning kring vilka verksamheter som
berörs av olika regelverk.
Vidtagna åtgärder:

Kommentarer/slutsatser utifrån arbetet:
Företagen har generellt en stor vilja att följa lagen samtidigt som de är mycket hårt
pressade i nuläget.

I samband med sportlovet kommer Länsstyrelsen utöva tillsyn samt lyfta fram
goda exempel och trycka på individens ansvar att följa de åtgärder som butiker
och andra verksamheter har vidtagit för att smittsäkra sina verksamheter.

Behov av åtgärder:

Länsstyrelsen tar hjälp av aktörer inom civilsamhället samt näringslivschefer i
länets större kommuner för att nå ut till verksamheter som bedöms svåra att
nå via ordinarie kanaler.

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.

Länsstyrelsen tar kontakt med skolchefsnätverket och ber om hjälp med att
sprida budskap om att undvika trängsel till länets högstadie- och
gymnasieelever.
Övrigt:

