Bevakningsföretag
Verksamhetsredogörelse i enlighet
med lag om bevakningsföretag
LÄNS STY RELSEN
VÄST RA GÖTALAN DS LÄ

Skicka redogörelsen till
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Blanketten ska vara inlämnad till
Länsstyrelsen den sista mars varje år. I de
fall frågan inte gäller ert företag så ange
detta. Lämna inga rutor tomma.

[~_]
Företagets firmanamn

Organisationsnummer

Företagets postadress

Postnummer och ort

Företagets besöksadress, ort

Företagets e-postadress

VD

Företagets telefonnummer (även riktnummer)

Styrelse (bilaga kan bifogas)

Vilket eller vilka slag av verksamheter har
företaget bedrivit under verksamhetsåret
Värdetransport
Butikskontroll
Personskydd
Ordningshållning
Stationär och ronderande bevakning
Larmcentral
Luftfartsskydd
Sjöfartsskydd
Hamnskydd
Jaktskydd
Fiskeskydd
Naturvårdsvakter
Skydd av samhällsviktiga anläggningar

Ange i %

Ange namn på den person/personer som varit föreståndare
under året

212

I vilket eller vilka län har verksamhet bedrivits och i vilken omfattning i %
Stockholm
Uppsala

Södermanland

Gotland

Västmanland

Blekinge

Dalarna

Gävleborg

Halland

Jämtland

Jönköping

Kalmar

Kronoberg

Norrbotten

Skåne

Värmland

Västerbotten

Västernorrland

Västra Götaland

Örebro

Östergötland

Ange hur många (antal personer) som gått respektive utbildning under föregående verksamhetsår
Väktargrundutbildning del 1

Väktargrundutbildning del 2

Fortbildning för väktare

Utbildning för föreståndare

Utbildning i värdetransport

Utbildning för butikskontrollanter

Utbildning i bevakning av enskild
person för dennes skydd

Utbildning i expanderbar batong

Utbildning av hundförare

Utbildning i handhavande av
skjutvapen

Ordningsvaktsutbildning

Fortbildning för ordningsvakter

Utbildning av skyddsvakt

Fortbildning av skyddsvakt

Utbildning för användande av
pepparspray (OC-spray)

Hur många av företagets väktare har ordningsvaktsförordnande?
Vilka underleverantörer har företaget använt sig av under året (bilaga kan bifogas)

Beskriv hur företaget varit organiserat och hur verksamheten planlagts (bilaga kan bifogas)

Vilka sidoverksamheter har företaget bedrivit under året (bilaga kan bifogas)

Har företaget levererat auktorisationspliktiga tjänster som underleverantör under året om det skett så ska ni specificera till vem och inom
vilket verksamhetsslag (bilaga kan bifogas)

Datum

Ort

Uppgiftslämnares namnunderskrift

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

