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Hur har tillsyn bedrivits under föregående vecka?

Länsstyrelsen Västra Götaland har bedrivit tillsyn genom
information och rådgivning via telefon och mail. Vi har haft tillsyn
på mindre butiker med flera olika servicetjänster som
paketutlämning och spelutrymmen och påbörjat
informationsutskick och tillsyn på uthyrare av lokaler. Vi har haft
tillsyn på verksamhetsutövare för kollektivtrafiken.

Vilken typ av anläggningar har kontaktats/ besökts
och på vilka grunder?

Kontakt med mindre butiker med företrädelsevis paketutlämning,
verksamhetsutövare för kollektivtrafik och uthyrare av lokaler.
Dessa tillsynsobjekt har valts ut på grund av det vi har sett i
anmälningar från allmänheten, information från miljökontoren och
vår egen tillsynstrategi gällande det förebyggande arbetet. Urvalet
av tillsynsobjekt har också styrts av smittläget i länet och därför
har tillsyn skett i kommuner där smittan är hög.

Vilka åtgärder har vidtagits?

Vi har haft rådgivning och gett information via telefonsamtal och
mail både till verksamhetsutövare och allmänhet. Vi har
återkopplat till verksamhetsutövarna där tillsyn har skett och
påpekat brister där så behövs.
Föreläggande- Nej
Föreläggande vid vite- Nej
Förbud- Nej

Generella iakttagelser och slutsatser

Det är generellt god följsamhet av lagstiftningen hos
verksamhetsutövarna. Vi upplever att merparten av verksamheterna
gör så gott de kan för att förebygga trängsel enligt Covid-19 lagen
men får indikationer från verksamheterna att de allmänna råden inte
alltid följs av besökare och kunder. Bland de fåtal verksamheter där vi
såg ett behov av att kontrollera igen, har de flesta rättat till bristerna
som vi påpekat. Från allmänheten har det under veckan kommit in
många frågor till länsstyrelsen om den nya lagstiftningen som gäller
på serveringsställen från den 1 mars trots att detta inte ligger inom
vårt tillsynsuppdrag. Det visar att det finns otydlighet i informationen
när det gäller covid-19 lagen och annan relaterad lagstiftning.

