Uppföljning tillsyn tillfällig covid-19-lagen
Vecka 22 2021
Frågor till länsstyrelserna

Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka?
Länsstyrelsen Västra Götaland har bedrivit tillsyn genom information och rådgivning via
telefon och mail, tillsyn på plats och distanstillsyn. Platstillsyn har gjorts på nöjesparker
(Skara sommarland och Liseberg), slott, utomhusbad, campingar, säsongsbutiker på
småorter, trädgårdshandel, cykelbutiker och secondhand. Distanstillsyn har genomförts på
planerade allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Under vecka 22 har vi även
tagit kontakt med arrangörer och planerat distanstillsyn på verksamheter som har
polistillstånd, till exempel arrangörer för fotbollsmatcher och biografer.

Bara öppen information
Generella iakttagelser och slutsatser
Länsstyrelsen får fortsatt in många frågor om vad som gäller efter den 1 juni från allmänheten
och arrangörer. Vi upplever att ändringarna den 1 juni har lett till mer frågor om vad som
gäller för privatpersoner och då inte endast att hyra lokal utan även andra frågor som ligger
utanför vårt tillsynsområden och som tar tid. Frågorna om framtida regeländringar, till
exempel när en viss reglering tas bort, har ökat markant. Det kommer fortfarande många
frågor om vad som gäller vid bröllop, studentfester och liknande.
I tillsynen på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gör vi ett omfattade
arbete för att söka upp och inventera kommande evenemang samt arrangör. Länsstyrelsen
upplever att många evenemang har ställts in eller skjutits fram och att arrangörer tagit ett stort
ansvar. Vi upplever att arrangemang utomhus på offentlig plats där allmänheten vanligtvis har
tillträde blir svåra att arrangera i verkligheten eftersom arrangören då måste begränsa tillträde
för allmänheten, det vill säga publiken.

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?
Kontakt med olika verksamhetsutövare har skett efter tips från andra aktörer och allmänheten,
omvärldsbevakning samt vår egen analys och planering av tillsynen. Vi har arbetat förebyggande
och prioriterat tillsyn av verksamheter som kan komma att få många besök under sommaren, t ex

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?
Antal
Tillsynsåtgärder
v.22
(Totalt v.2-v.22)

Varav fysiska
tillsynsbesök
v.22
(Totalt v.2-v.22)

75 (1843)

63 (1585)

Verksamhetsutövare
med brister
v.22
(Totalt v.2-v.22)

Antal
föreläggande
v.22
(Totalt v.2-v.22)

Antal
föreläggande
med vite v.22
(Totalt v.2-v.22)

utomhusbad, campingar, Skara sommarland, Liseberg och verksamheter i turisttäta områden.

20 (790)

0 (8)

0 (6)

Kommentar: Vanligaste bristerna är att verksamheten inte har satt maxantal på avgränsade
utrymmen och saknar dokumentation.
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