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Förlängning av vistelseförbud enligt förordniingen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning 
av sjukdomen Covid-19 

Sammanfattning 
Den 29 april 2021 tog kommunstyrelsens ordförande beslut om att utfärda ett 
vistelseförbud på parkeringar som tillhör Överby köpcentrum .. Se bilaga 1 för kartskiss. 
Beslutet gäller till den 30 maj 2021. 

När tre helger har passerat kan polisen, ordningsvakter och n~iringsidkare vid Överby 
köpcenter konstatera att vistelseförbudet gett önskad effekt. Under de tider och på de 
platser som förbudet varit gällande har det inte varit några bilträffar eller 
folksamlingar. 

Smittspridningen är fortfarande omfattande i vårt samhälle och risken för att att främst 
ungdomar kommer att träffas vid nya bilträffar måste anses vara överhängande. 

Av den anledningen så förlänger Trollhättans Stad vistelseförbudet. Förlängningen av 
förbudet avslutas på morgonen den 13 juni. Utöver förlängningen av vistelseförbudet 
så sker inte någon förändring när det gäller plats eller tid. Förbudet gäller helger och 
tiderna är 23.15-06.00 (se bilaga 2) . 

Beslutet om att förlänga vistelseförbudet har tagits efter dialog med 
Folkhälsomyndigheten samt Smittskydd Västra Götaland. 

Beslut 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar att utfärda en förlängning av gällande 
vistelseförbud vid Överby köpcentrum. 

Paul Åkerlund 
Kommunstyrelsens ordförande 

https://23.15-06.00
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Delegeringshänvisning 
Beslutet har fattats med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26 om 
möjlighet för kommunstyrelsen att fatta beslut om vistelseförbud enligt 
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning 
av sjukdomen covid-19 §84. Enligt kommunstyrelsens delegeringsordning A 14 
kan kommunstyrelsens ordförande, efter samråd med kommunstyrelsens 
presidium, besluta i ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens 
avgörande inte kan avvaktas. 

Bilaga 1 
Vistelseförbudet omfattar de parkeringar som är markerade med ljusrött. 
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Bilaga 2 
Förlängningen av vistelseförbudet gäller följande dagar: 

Fredag 4 juni kl 23.15 - Lördag 5 juni kl 06.00 
Lördag 5 juni kl 23.15 -Söndag 6 juni kl 06.00 

Fredag 11 juni kl 23.15 - Lördag 12 juni kl 06.00 
Lördag 12 juni kl 23.15 -Söndag 13 juni kl 06.00 

Sändlista 

Länsstyrelsen 
Folkhälsomyndigheten 
Smittskydd Västra Götaland 
Polismyndigheten 

För kännedom 
Skydd och Säkerhet, Trollhättans Stad 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trollhättans Stad 
Vänersborgs kommun 
Uddevalla kommun 


