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Beslut
Länsstyrelserna i Dalarnas, Västmanlands och Stockholms län tillstyrker
förslaget till fortsatt giltighet av begränsningsförordningen och förordningen om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Länsstyrelserna lämnar dock följande synpunkter.

Yttrande
Detta är ett samlat svar från de tre länsstyrelser som är remissinstanser.
Länsstyrelsen i Dalarnas län har administrerat svaret. Remissvaret har även
förankrats med samtliga övriga länsstyrelser.
Länsstyrelserna är medvetna om att regeringen och Folkhälsomyndigheten
aviserat om lättnader i restriktioner från den sista september. Remissvaret är
dock utformat utifrån nu gällande regler och uppdrag.
Länsstyrelserna tillstyrker en fortsatt giltighetstid av båda förordningarna.
Länsstyrelserna har under pandemin haft en central roll i tillsynen enligt
begränsningsförordningen. Väl fungerande funktioner för detta har byggts upp
regionalt och nationellt. Dessa funktioner planeras nu upphöra och tillfälligt
anställd personal söker andra arbeten samtidigt som ordinarie personal återgår
till andra uppdrag. Som anges ovan är länsstyrelserna medvetna om att lättnader
och förändringar av nu gällande restriktion kan komma att ske. Skulle så inte ske
vill länsstyrelserna framföra att det finns utmaningar för myndigheterna att med
kort varsel förlänga funktioner för tillsynsverksamheter.
En förlängning kommer innebära fortsatta kostnader för länsstyrelserna.
Länsstyrelserna ser positivt på att kostnader som inte täcks av det som tidigare
budgeterats för tillsynsarbetet hanteras inom den löpande budgetprocessen såsom
anges i promemorian.
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I promemorian föreslås inte någon ytterligare finansiering för det uppdrag som
Länsstyrelsen i Stockholms län har att samordna länsstyrelsernas arbete kring
råd och stöd till kommunerna i deras tillsyn utifrån lag och förordning om
tillfälliga smittskyddsåtgärder för serveringsställen. Länsstyrelsen i Stockholms
län ser dock att uppdraget kan genomföras inom befintlig budget fram till
utgången av januari 2022. Skulle uppdraget därefter förlängas behöver
finansiering hanteras.
Slutligen vill länsstyrelserna påtala vikten av tydlig och sammanhållen
kommunikation till såväl verksamhetsutövare som allmänhet. Kommunikationen
måste innefatta både innebörden av gällande restriktioner och motiven till dessa.
Länsstyrelsernas erfarenhet av tillsynen under året är att efterlevnaden blir
sämre om det inte finns kunskap och förståelse hos verksamhetsutövare och
allmänhet för att olika verksamheter har olika regler.

Medverkande
I detta ärende har tillförordnad landshövding Camilla Fagerberg Littorin beslutat
och rättschef Lars A Andersson varit föredragande. I del slutliga handläggningen
har även Claire Melin, rättschef på Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
medverkat.
Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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