Uppföljning tillsyn tillfällig covid-19-lagen
Vecka 13 2021
Frågor till länsstyrelserna

Föreläggande

Föreläggande
med vite

Vi har prioriterat tillsyn på plats på mindre butiker med fokus på kust och
turistområden, till exempel Bohuskusten. Kontakt med olika verksamhetsutövare har
skett efter tips från andra aktörer och allmänheten samt vår egen planering. Urvalet
har också skett med hänsyn till att vi kommer in en period med mycket ledighet och
att besöksnäring och turism förväntas komma igång. Vi har också beaktat smittläget i
länet och gjort tillsynsbesök i olika typer av verksamheter i aktuella kommuner.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?

Brister

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?

Det är generellt god följsamhet av lagstiftningen hos verksamhetsutövarna. Vi
upplever att de som får påpekande av brister åtgärdar dessa frivilligt. 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. I turistområdena där vi har bedrivit platstillsyn
upplever vi att flera verksamheter var positiva till vår proaktiva tillsyn, det vill säga att
vi gjorde tillsyn innan turisterna kom. Verksamheterna lyfte själva att de var oroliga
inför kommande turistsäsong och ökat besökstryck. En del mindre verksamheter, som
är säsongsbetonade, lyfte att kan bli svårt att bedriva sin verksamhet med gällande
lagstiftning, till exempel begränsningen att handla ensam. Vi har fått information om
att det anordnas stora bilträffar i flera kommuner i länet. Vi har god samverkan med
polisen angående dessa men har i dagsläget svårt att agera eftersom vi saknar
arrangör och att man enligt ordningslagen bedömt att dessa arrangemang inte är en
allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Tillsynsbesök
(fysiskt
fältbesök)

Länsstyrelsen Västra Götaland har bedrivit tillsyn genom information och rådgivning
via telefon och mail, tillsyn på plats och distanstillsyn. Vi har gjort en
informationsinsats till föreningar som genomför konstrundor i länet. Vi har gjort
platstillsyn på butiker kring torg i Göteborgs stadsdelar Biskopsgården, Kortedala och
Hjällbo. Vi har fortsatt haft platstillsyn på mindre butiker kring turistintensiva områden i
länet som runt Hornborgasjön och Bohuskusten. Vi har haft tillsyn på plats på privata
bad och spaanläggningar. Vi har bedrivit distanstillsyn av bygg- och trädgårdshandel.

Generella iakttagelser och slutsatser

Tillsynsåtgärd

Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka?

Bara öppen information
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Kommentar:
Av de 96 tillsynsåtgärderna har ingen bedömning gjorts i 43 ärenden än. Bedömning kommer att ske
under v. 14.
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