Uppföljning tillsyn tillfälliga covid-19-lagen
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Föreläggande

Vi har prioriterat tillsyn på plats på mindre butiker med fokus på kust och
turistområden. Urvalet har också skett med hänsyn till att vi kommer in en period med
mycket ledighet och att besöksnäring och turism förväntas komma igång. Kontakt
med olika verksamhetsutövare har skett efter tips från andra aktörer och allmänheten
samt vår egen analys och planering. Vi har också prioriterat tillsyn på verksamheter
som har partybuss och partybåt eftersom dessa verksamheter har uppmärksammats
från flera håll. Tillsyn av den offentliga verksamheten Tough Viking skedde efter att vi
fått kännedom om att arrangemanget skulle äga rum i Göteborg den 24 april.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?

Brister

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?

Det är generellt god följsamhet av lagstiftningen hos verksamhetsutövare som vi har
kontrollerat. Vi upplever att de som får påpekande av brister åtgärdar dessa frivilligt i
de flesta fallen. 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. Fokus i frågorna via
telefon är hur mycket böter man får för att samla ett visst antal personer när det gäller
arrangemang som bröllop, studentfester m.m. Länsstyrelsen upplever att fler
verksamhetsutövare försöker att maximera antalet deltagare istället för att tänka på
smittspridningen och vad som är lämpligt att arrangera i pandemitider. Vid tillsyn på
frisörer är vår uppfattning att de flesta följer lagstiftningen och det finns
bokningssystem som förhindrar trängsel. Hos ett fåtal frisörer har vi upplevt att det blir
sociala mötesplatser, till exempel på frisörer som har drop-in. Vi ser många kreativa
lösningar i butiker på hur de har löst att kunder inte krockar med varandra vid in- och
utpassage.

Tillsynsbesök
(fysiskt fältbesök)

Länsstyrelsen Västra Götaland har bedrivit tillsyn genom information och rådgivning
via telefon och mail, tillsyn på plats och distanstillsyn. Platstillsyn på olika
verksamheter kring torg i Göteborg till exempel Biskopsgården, Länsmansgården,
Tynnered och Eriksberg. Fortsatt distanstillsyn av verksamheter som bedriver
partybuss och partybåt. Platstillsyn på verksamheter i turistorter i Dalsland och
Skaraborg. Platstillsyn i länet på konsthallar, museum och inredningsbutiker. Tillsyn
på plats och föreläggande vid vite utfärdat mot offentlig tillställning, Tough Viking, som
skulle äga rum den 24 april i Göteborg. Vi har även följt upp ett vitesföreläggande
gällande en allmän sammankomst i samband med religionsutövning.

Generella iakttagelser och slutsatser

Tillsynsåtgärd

Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka?

Bara öppen information

1

Vanligaste bristerna är att verksamheten inte har satt maxantal på avgränsade utrymmen och saknar
dokumentation. Ett föreläggande vid vite har utfärdats för en offentlig tillställning, Tough Viking.
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