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Fråga Svar 
Fråga 6 
Övergripande lägesbild* över hur 
Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, riktlinjer och råd för 
inrikesresor och sommaraktiviteter 
efterföljs inom följande områden: 

- Serveringar (restauranger, cafeer 
etc.)  

- Boenden (campingplatser, 
stugbyar, hotell etc)  

- Bad (stränder, badplatser, 
badanläggningar etc.)  

- Idrotts- och träningsanläggningar  
- Kollo och lägerverksamhet  
- Besöksmål (slott, torg, övriga 

historiska och kulturella platser, 
naturreservat, vandringsleder och 
parker etc.)  

- Butiker och gallerior etc.  
- Allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar med 
mindre än 50 deltagare (tivoli, 
cirkus, marknader, teater)  

 

Klagomål trängsel Nora kommun 
inkom måndag 13 juli med brev. 
Verksamhetsutövaren meddelades om 
klagomålet. VU har tidigare fått besök 
avseende trängsel.  
 
Inga övriga klagomål på trängsel har 
inkommit.  
 
Övrigt:  
Artikel i NA den 16 juli med en positiv 
bild av tillsynen och företagare.  

Fråga 7 
Vilka åtgärder har vidtagits för att 
efterleva Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, riktlinjer och råd? 
Koppla om möjligt till områden enligt 
fråga 6. 

Miljökontoret har utfört 
trängselkontroller hos serveringar i 
centrala Lindesberg, Nora och 
Hällefors. Skriftlig information samt 
affischer har lämnats på plats.  
Företagarna har varit samarbetsvilliga 
och justerat möblering samt satt upp 
skyltar.  
Miljökontoret har ringt till VU för att 
göra prioritering av vilka som behöver 
besök eller bedöms ha gjort 
tillräckliga åtgärder. Telefonsamtalen 
har gett stor effekt och de som blivit 
kontaktade har oftast gjort väldigt bra 
åtgärder mot trängsel.  
 

Fråga 8 
Om ni anser att det finns behov av 
åtgärder för att öka graden av 
efterlevnad, vilken typ av åtgärder är det 
som behövs? Koppla om möjligt till 
område/verksamhet i fråga 6. 

 



 

* Bedömning för respektive område/verksamhet görs utifrån följande fem punkter:  

• Allmänhetens efterlevnad att hålla avstånd  

• Efterlevnad bland personer 70+ och riskgrupper att undvika att vistas på 

platser där människor samlas  

• Efterlevnad hos område/verksamhet att sätta upp information 

• Efterlevnad hos område/verksamhet att erbjuda möjlighet att tvätta 

händerna med tvål och vatten och att erbjuda handsprit  

• Efterlevnad hos område/verksamhet att skapa generella förutsättningar att 

följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd?  



 


