Uppföljning tillsyn tillfällig covid-19-lagen
Vecka 3 2022
Frågor till länsstyrelserna

Förnyad kontakt har tagits med arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar när besked om förändringar
av restriktioner har kommit.
I övrigt har enheten prioriterat verksamheter med stora besöksantal inför och under mellandagsrea och vinterturism.

Verksamhetsutövare med
brister

Merparten av de verksamhetsutövare som Länsstyrelsen kommit i kontakt med har varit välinformerade och har snabbt kunnat
anpassa sig till de förändringar i restriktionerna som skett under perioden.
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Enheten har under slutet på december och början på januari förstärkt med tre nya tillsynshandläggare i takt med att
tillsynsuppdraget utökats.
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En generell iakttagelse är att större organisationer snabbare anpassar verksamheten när nya restriktioner tillkommer, medan
mindre verksamheter och ideella föreningar ofta behöver mer vägledning och information.

Vecka

Under början av december kom en hel del frågor om hur kontroll av vaccinationsbevis ska gå till och när det ska användas,
både från allmänhet men framförallt från verksamhetsutövare.

Kommentar:

2022-01-18

Föreläggande
med vite

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?
Varav
Tillsynsbesök
(fysiskt
fältbesök)

Generella iakttagelser och slutsatser

Enhetens arbete har under december fokuserat på de allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som äger rum i
länet. En tidig och tät dialog med arrangörer har prioriteras i och med de restriktioner som infördes 1 december.

Föreläggande

Den 1 december infördes nya restriktioner vilket ledde till ett ökat informationsbehov bland verksamhetsutövarna. Därav
genomfördes flera riktade insatser så som informationsutskick, rådgivning, pressmeddelanden och samverksansmöten med
verksamheter i länet. Länsstyrelsen har även medverkat i media för att sprida information om gällande restriktioner samt
återkoppla hur tillsynsarbetet fortskrider i länet.
Den ökade smittspridningen har föranlett ett behov av tätare samverkan med regionens smittskydd och andra aktörer i länet
som har pandemirelaterade uppdrag. Efter införandet av vaccinationsbevis besökte tillsynsenheten vintersportorten Sälen, för
att se hur verksamheterna där arbetat med användningen av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar bland annat på serveringsställen. Detta för att vägleda verksamheterna kring vilka åtgärder de behöver vidta dels
utifrån lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen samt den tillfälliga covid-19-lagen, men även tillämpningen
av dessa.
Inför och under jul och mellandagsrean genomfördes flera tillsynsbesök vid de större handelsplatserna i länet. Flera
kommunikationsinsatser gjordes kring att det fortsatt är viktigt att hålla avstånd och motverka trängsel under mellandagsrean.
Inför nyårshelgen genomförde länsstyrelserna en gemensam kommunikationsinsats i sociala medier för att lyfta att max 50
personer får delta på privata fester i hyra lokaler.

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?

Tillsynsåtgärd

Hur har tillsynen bedrivits under föregående veckor?

