Uppföljning tillsyn tillfällig covid-19-lagen
Vecka 17 2021
Frågor till länsstyrelserna

Föreläggande

Föreläggande
med vite

Kontakt med olika verksamhetsutövare har skett efter tips från andra
aktörer och allmänheten samt vår egen analys och planering av tillsynen.
Vi har även lagt stort fokus och prioriterat offentliga tillställningar och
allmänna sammankomster och arbetar systematiskt med tillsynen.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?
Verksamhetsutövare med
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. Länsstyrelsen upplever att fler och fler
verksamhetsutövare försöker att maximera antalet deltagare istället för att tänka på
smittspridningen och vad som är lämpligt att arrangera i pandemitider. Till exempel så har
länsstyrelsen uppmärksammat att restaurangdel av arena används vid fotbollsmatcher för att
få in mer publik. Det kommer många frågor om bingohallar och vi ser att det är verksamhet
som inte faller inom pandemilagen med nuvarande bedömning. Det börjar också komma
många frågor om badplatser och utomhusbassängen där vi efterfrågar mer vägledning. Vi ser
också att intresset för att ordna olika evenemang (offentliga tillställningar och allmänna
sammankomster) ökar nu i och med sol och värme samt att en del uppfattar att pandemin
snart är över i och med vaccineringen. Det är många som inte verkar uppfatta att de omfattas
av lagstiftningen eller reflekterat över lämpligheten i sitt evenemang. Det verkar också finnas
ett missförstånd om arrangemanget sker utomhus så gäller inga pandemirestriktioner.

Varav
Tillsynsbesök
(fysiskt
fältbesök)

Länsstyrelsen Västra Götaland har bedrivit tillsyn genom information och
rådgivning via telefon och mail, tillsyn på plats och distanstillsyn. Vi har
fortsatt med distanstillsyn på partybussar och partybåtar och flera
ärenden är under handläggning. Under veckan har vi haft ett tätt
samarbete med polisen för att dela lägesbild och fånga upp de allmänna
sammankomsterna och offentliga tillställningarna inför valborg och 1 maj.
Vi har haft kontakt med verksamhetsutövare som till exempel en marknad
i Göteborg, vandringsföreningar och arrangör för en demonstration den 1
maj. Informationsskrivelse till djurparker. Vi har fokuserat i platstillsynen
på godisbutiker, optiker, turistställen och butiker. Under veckan har vi
beslutat om ett föreläggande gällande brister på en mindre
livsmedelsbutik i Göteborg.

Generella iakttagelser och slutsatser

Tillsynsåtgärd

Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka?
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Kommentar: Vanligaste bristerna är att verksamheten inte har satt maxantal på avgränsade utrymmen och saknar
dokumentation. Föreläggandet handlade om en mindre livsmedelsbutik i Göteborg som inte utfört påtalade åtgärder.
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