Uppföljning tillsyn tillfällig covid-19-lagen
Vecka 23 2021
Frågor till länsstyrelserna

Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka?
Länsstyrelsen Västra Götaland har bedrivit tillsyn genom information och rådgivning via
telefon och mail, tillsyn på plats och distanstillsyn. Platstillsyn har gjorts campingar,
golfklubbar, interiörbutiker, säsongsbutiker och verksamheter på turistorter. Distanstillsyn har
genomförts på planerade allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, till exempel
teatrar, fotbollsarenor och biografer. Informationsskrivelser har skickats till fotbollsförbund och
religiösa samfund. Vi har varit delaktiga i samverkan med kommuner, näringsliv och
myndigheter kring gränsöppningen från norska sidan och planerat tillsynsinsatser i främst i
gränshandeln i norra Bohuslän inför ett förväntat ökat besökstryck.

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?
Kontakt med olika verksamhetsutövare har skett efter tips från andra aktörer och
allmänheten, omvärldsbevakning samt vår egen analys och planering av tillsynen. Vi har
arbetat förebyggande och prioriterat tillsyn av verksamheter som kan komma att få många

Bara öppen information
Generella iakttagelser och slutsatser
Länsstyrelsen får många frågor om vad som gäller för framtida regeländringar till exempel när
en viss reglering tas bort. Frågorna kommer från bland andra bröllopssamordnare. Vi har
uppmärksammat att distanstillsyn på till exempel blomsterhandlare och byggvaruhus har varit
svårbedömt. Där har vi behövt följa upp med platstillsyn för att säkerställa att
verksamhetsutövarna har vidtagit rätt åtgärder. Bland annat har det varit svårt att bedöma
deras beräkning av maxantal eftersom dessa verksamheter har ytor både inomhus- och
utomhus. Vi får signaler från verksamhetsutövare i till exempel handeln när vi gör tillsyn att en
del tror att restriktionerna har lättat även för dem.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?
Antal
Tillsynsåtgärder
v.23
(Totalt v.2-v.23)

Varav fysiska
tillsynsbesök
v.23
(Totalt v.2-v.23)

100 (1943)

84 (1669)

Verksamhetsutövare
med brister
v.23
(Totalt v.2-v.23)

Antal
föreläggande
v.23
(Totalt v.2-v.23)

Antal
föreläggande
med vite v.23
(Totalt v.2-v.23)

besök under sommaren, till exempel butiker i centrala Göteborg (turiststråk), campingar,
badanläggningar och verksamheter i turisttäta områden.

37 (827)

0 (8)

0 (6)

Kommentar: Vanligaste bristerna är att verksamheten inte har satt maxantal på avgränsade
utrymmen och saknar dokumentation.
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