
Tillsynsuppdraget utifrån den tillfälliga covid-19 
lagen och ekonomiskt stöd till företagare 

2021-04-06



Inledande medskick 

Syftet med lagstiftningen 
och tillsynen är att 

minska 
smittspridningen. 

Viktigt att göra alla de 
åtgärder man måste, 
men också allt övrigt 

man kan.

Håll dig informerad om 
lagstiftningen. 

Utöver allt som är 
reglerat är det var och 

ens ansvar att förhindra 
smittspridning. Alla 
bidrar tillsammans. 



Länsstyrelsernas tillsynsuppdrag

• Covid-19-lagen ska gälla mellan 10/1-30/9 2021.

• Länsstyrelserna ska utöva tillsyn över att de föreskrifter som har meddelats av regeringen, 
Folkhälsomyndigheten eller länsstyrelsen efterlevs. 

• Länsstyrelsen får besluta om förelägganden, förbud mot fortsatt verksamhet och vite, om 
det behövs för att föreskrifter och beslut ska följas. 

• I första hand eftersträvar Länsstyrelsen att verksamheten frivilligt rättar sig efter råd 
eller uppmaningar.



Det här gäller just nu 

Allmän sammankomst och offentlig tillställning samt 
lokalupplåtelse till privata sammankomster

• Deltagarbegränsning

Kollektivtrafik över 150 kilometer

• Lämpliga åtgärder för att hindra smittspridning så att 
trängsel undviks och man kan hålla smittsäkert avstånd 

• Begräsning av antal passagerare



Det här gäller just nu forts. 

Gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer och 
konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande 
anläggningar, handelsplatser

• Begränsa antalet besökare och vidta smittskyddsåtgärder 
(detaljreglering finns i begränsningsförordningen och 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter 2021:2 med ändringar)

• Utforma lokaler, områden och utrymmen/verksamheten så att 
trängsel undviks och man kan hålla smittskyddsäkert avstånd 

• In- och utpassager ska kunna ske så att trängsel undviks



Det här gäller just nu forts. 

Handelsplatser

• Vidta lämpliga åtgärder för att man ska handla själv

Gallerior och varuhus

• Vidta smittskyddsåtgärder så att man undviker att besökare 
uppehåller sig på inomhustorg eller på andra liknande 
områden inomhus



Vad gäller för min verksamhet 

• Länsstyrelsens hemsida om tillsynen och covid-19-lagen

• Länsstyrelsens hemsida i övrigt om covid-19 inklusive 
länksamling till övriga myndigheter

• Folkhälsomyndighetens frågor och svar

• Krisinformation.se

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/krisberedskap/covid-19.html
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/gym--och-sportanlaggningar-badhus-och-handelsplatser/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/restriktioner-och-forbud


Tillsynsstrategi för pandemitillsynen 

• Planerade insatser som bygger på analyser av information 
från bland annat: 
• inkommande telefonsamtal och e-post från bl.a. allmänheten

• smittskyddet, epidemiologisk info från VGR

• kommunerna 

• polisen

• pressklipp

• Aktuella händelser typ sportlov, bokrea, påsk etc

• Veckovis analys styr tillsynsplaneringen



Förebyggande tillsyn 

• Webbsida 

• Svarar på frågor från bl.a. verksamhetsutövare och allmänhet

• Utskick till branschorganisationer utifrån behov 

• Utskick till enskilda verksamhetsutövare

• Media

• Samverkan med kommuner, näringsliv, VGR och 
kommunalförbunden 



Kontrollerande tillsyn 

• Förhandsbokade stickprovskontroller i vissa branscher
• Ibland oanmält

• Följer upp inkomna anmälningar och kommande evenemang
• Tillsyn på distans eller på plats  
• Granska egenkontrollen i olika typer av verksamheter 
• Tillsyn efter nationella checklistor 
• Återkopplar alltid till verksamheten 
• Frivillig rättelse, föreläggande, förbud 

• Korta ledtider i ärenden; ca en vecka som riktlinje
• Tillsynsteam uppdelade geografiskt



En väg in till Länsstyrelsen Västra Götaland 
för frågor 

E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 40 00

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Tips och råd till dig som företagare
- hur hanterar man restriktionströtta kunder som inte följer 
reglerna?

• Hjälps åt! Hur har andra verksamheter gjort? 

• Målkonflikter 

• Allas ansvar för att förhindra smittspridning 



Ekonomiska stöd till företagare

Lokalhyresstöd Omsättningsstöd

www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland
www.regeringen.se

http://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland
http://www.regeringen.se/


Stödperioder

• Lokalhyresstöd

Ny period: januari – mars 2021

Ytterligare period: april-juni 2021

• Omsättningsstöd

Nya perioder: aug-feb. 2020/2021, mars-april 2021

Ytterligare period: maj-juni 2021

Handels- och kommanditbolag

Period: mars 2020-februari 2021 

Ytterligare period: mars-juni 2021



Vi som pratade

Maria Andersson, utvecklingsledare tvärgrupp pandemitillsyn 

Anneli Wejke, jurist tvärgrupp pandemitillsyn

Claire Melin, rättschef länsstyrelsen 

Erik Gedeck, enhetschef samhällsbyggnadsenheten 




