Uppföljning tillsyn tillfällig covid-19-lagen
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Länsstyrelsen Västra Götaland har bedrivit tillsyn genom
information och rådgivning via telefon och mail, tillsyn på
plats och distanstillsyn. Det är svårt för verksamhetsutövare
på bad och spaanläggningar att anpassa verksamheten med
tanke på att de har många små avgränsade utrymmen.
Regelverket upplevs också som ologiskt. Ibland får sällskap
vara hela sällskapet och ibland så måste de dela upp sig
under ett och samma besök.

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. Vi upplever en skillnad hos de
verksamheter som har fått hjälp av sin fastighetsägare eller
branschorganisation med att tolka reglerna och de som inte
har fått det stödet. Vi tar oss an dessa verksamheter genom
att först informera om lagstiftningen och sedan göra tillsyn
på plats. Det har kommit in få tips från allmänheten under
veckan.

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?

Vi har prioriterat tillsyn på plats på mindre butiker med fokus
på kust och turistområden, till exempel Bohuslän södra
skärgård. Vi har haft tillsyn på plats på privata bad och
spaanläggningar. Vi har bedrivit distanstillsyn av bygg- och
trädgårdshandel. 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
många olika typer av verksamheter i aktuella kommuner.
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