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SD yrkande angående – nuvarande 
säkerhetsrutiner runt covid19 i stadens 
livsmedelsbutiker 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Hemställer till miljönämnden/ miljöförvaltningen att samordna inspektioner i 
större butiker, samt tillgodose att livsmedelsbutikerna i Göteborg ges tydligare 
direktiv för säkerhetsåtgärder runt covid19. 

Yrkandet 
Var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra smittspridning av covid19. De nya 
allmänna råden från folkhälsomyndigheten1 innebär att man bör undvika större 
sammanhang där flera personer träffas. Det är viktigt att människor håller avstånd till 
varandra på exempelvis idrottsplatser, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera. 

Butiker, köpcentrum och gallerior 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 våra livsmedelsbutiker markerade avstånd 
upptejpade i kassakön samt ett skyddande plexiglas mellan kassör och kund. Det är 
glädjande. 

Tyvärr brister ändå rutiner i ett stort antal butiker i Göteborg. Under helgen som var har 
det rapporterats om större livsmedelsbutiker, byggvaruhus samt butiker som säljer växter 
och blommor. Dessa butikskedjor har vid flertalet tillfällen haft långt över 200 kunder 
inne på en och samma gång. Rekommenderade avstånd hålls inte trots upptejpade 
markeringar och personalen rör sig mycket 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.  

Då restriktioner i dagsläget inte fungerar fullt ut, vore det lämpligt att miljöförvaltningen 
precis som vid restauranger och caféer gjorde regelbundna inspektioner i större 
livsmedelsbutiker och butikskedjor. 

 
1 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-
rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/  
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