Uppföljning tillsyn tillfällig covid-19-lagen
Vecka 20 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. Vi har fortsatt med distanstillsyn på
partybussar och fattat fyra beslut om föreläggande med löpande vite. Föreläggandena gäller
nationellt och handlar om att partybussar inte får erbjuda körningar som är att likställa med
privata sammankomster. Dessa verksamheter har förelagts på grund av att de inte
hörsammat gällande regler och inte heller slutat marknadsföra sin tjänst på webben. Det
andra föreläggandena handlade om brister hos en serviceinrättning (frisör).
Efter tillsynen på Smögenbryggan, Sotenäs kommun, vecka 19 har flera ärenden varit under
handläggning denna vecka. Platstillsyn har gjorts på second-hand, återbesök på gym,
temaparker och handelsträdgård. Vi har haft platstillsyn på en djurpark. Distanstillsyn på flera

Bara öppen information
Generella iakttagelser och slutsatser
Länsstyrelsen har fått in många frågor om vad som gäller efter den 1 juni från allmänheten
och arrangörer. Vi upplever att det finns en oklarhet i regelverket och det skapar förvirring
kring de regionala rekommendationerna som gäller var och en till den 6 juni och regler som
gäller för verksamheter från och med den 1 juni. Det kommer många frågor om vad som
gäller vid bröllop, studentfester och liknande.
I samverkan med polis har vi avstyrt en del allmänna sammankomster eller offentliga
tillställningar, till exempel en fisketävling, delar av en köpmannaförenings arrangemang i en
kommun, en större religiös sammankomst. Vi har även fått arrangörer att skjuta på
evenemang.

stadigvarande tivolinöjen och planerade allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar.

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?

Kontakt med olika verksamhetsutövare har skett efter tips från andra aktörer och

Antal
Tillsynsåtgärder
v.20
(Totalt v.2-v.20)

Varav fysiska
tillsynsbesök
v.20
(Totalt v.2-v.20)

86 (1689)

74 (1449)

allmänheten, omvärldsbevakning samt vår egen analys och planering av tillsynen.

Verksamhetsutövare
med brister
v.20
(Totalt v.2-v.20)

40 (728)

Antal
föreläggande
v.20
(Totalt v.2-v.20)

1(7)

Antal
föreläggande
med vite v.20
(Totalt v.2-v.20)

4(6)

Kommentar: Vanligaste bristerna är att verksamheten inte har satt maxantal på avgränsade utrymmen och saknar
dokumentation. En frisörsalong har fått föreläggande och fyra företag som kör så kallade partybussar har fått föreläggande
med löpande vite.
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