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SD yrkande angående ökade insatser och
säkerhetsrutiner mot Covid-19 i
livsmedelsbutiker och detaljhandel
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Stadsledningskontoret tillsammans med berörd förvaltning samordnar
regelbundna inspektioner i livsmedelsbutikerna i Göteborg, samt
tillgodoser att detaljhandeln inför stundande julhandel ges tydligare
direktiv för säkerhetsåtgärder runt Covid-19.

Yrkandet

Var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra smittspridning av Covid-19.
De allmänna råden från folkhälsomyndigheten innebär att man bör undvika större
sammanhang där flera personer träffas. Det är viktigt att människor håller
avstånd till varandra i köpcentrum, kollektivtrafiken med mera.
Butiker och varuhus bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt.
De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt
kunderna kan stå mellan varandra. Idag har livsmedelsbutiker markerade
avstånd upptejpade i kassakön samt ett skyddande plexiglas mellan kassör och
kund, vilket är bra.
Tyvärr har övriga rutiner brustit i ett stort antal butiker runt om i Göteborg. Under
årets lönehelger från mars månad och fram till nu, har det rapporterats om
säljrekord i större livsmedelsbutiker, möbelvaruhus, byggvaruhus,
trädgårdsvaruhus osv. Rekommenderade avstånd har inte hållits trots
upptejpade markeringar. Personalen rör sig tätt och oskyddat med kunder medan
de kontinuerligt fyller på med varor. Flera kunder har reagerat och hört av sig till
ledningen för flera butikskedjor, så även till oss politiker.
Butikschefer har överlag svarat att de i större matbutiker har en väktare vid
entrén, men de har inte fått några tydliga restriktioner på antal kunder vid ett och
samma tillfälle. Därför kan de enligt dem själva bara påpeka när de ser att kunder
inte håller avstånden vid köer osv.
Systembolaget har i jämförelse med livsmedelsbutikerna tagit initiativ till fler
försiktighetsåtgärder. De har kövärdar på plats som hjälper till att slussa in
kunder i butiken för att begränsa antalet personer när det behövs och de
uppmanar de som köar utanför att hålla säkert avstånd till personen framför.
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Som ett litet exempel utanför kommunen, kommer Asecs (A6) köpcenter i
Jönköping inom kort att scanna av temperaturen på alla som går in i varuhusets
entré.
Då restriktionerna i dagsläget inte fungerar fullt ut, vore det lämpligt att
miljöförvaltningen likt vid restauranger och caféer, även gjorde regelbundna
inspektioner i stadens större livsmedelsbutiker och butikskedjor, samt gav
konkreta förslag på åtgärder till dessa näringsidkare.
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