Gällande regler för serveringsställen
Detta är en kort sammanställning av gällande regler för serveringsställen som uppdaterats den 26
maj 2021.

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Lagen gäller till utgången av september 2021 (till och med den 30 september 2021).
Detta gäller enligt lagen:
•
•
•
•

Serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till
ska vara utformade så att trängsel undviks.
Besökare ska kunna hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
Verksamheten i övrigt ska vara organiserad så att smittspridning bland besökare så långt som
möjligt förhindras.
Det ska finnas rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.

Förordning (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Förordningen gäller till utgången av september 2021 (till och med den 30 september 2021).
Förordningen reglerar vilka myndigheter som har mandat att meddela föreskrifter och ansvarar för
tillsynsvägledning och samordning.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2020:37) om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Följande föreskrifter gäller till och med den 30 september 2021, om inte Folkhälsomyndigheten
dessförinnan beslutar om annat.
•

•

•

•

Den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska undvikas
på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till. Åtgärderna ska vidtas utifrån
lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället.
Servering av mat eller dryck får endast ske till besökare som sitter vid ett bord, en bardisk
eller liknande. Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om
det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från besökare som
sitter ned.
När konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter anordnas på eller invid ett
serveringsställe, ska den som driver serveringsstället organisera verksamheten så att
besökare sitter ned.
För att trängsel ska undvikas ska den som driver ett serveringsställe se till att
− sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap, och
− antalet besökare i ett och samma sällskap uppgår till högst fyra personer. (3 § andra
strecksatsen, Länsstyrelsens notering)
Om den grupp som besöker serveringsstället uppgår till fler än fyra besökare ska den som
driver serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst fyra besökare i varje. Med
sällskap avses gruppering av besökare som sitter ned tillsammans på serveringsstället.

•
•
•

Den som driver ett serveringsställe ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med
tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
Den som driver ett serveringsställe ska informera besökare om hur de kan minska risken för
smittspridning.
Den som driver ett serveringsställe ska säkerställa att personalen får adekvat information om
hygienåtgärder för att förhindra smittspridning mellan besökare.

Från och med den 1 juni 2021 gäller även följande föreskrift. Den gäller till 30 september 2021 om
inte Folkhälsomyndigheten dessförinnan beslutar om annat.
•

Serveringsställe ska hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 22:30 och 05:00.
Serveringsställe får dock hålla öppet för försäljning för take-away under förutsättning att
besökare kan hålla minst en meters avstånd till varandra.

Den 1 mars 2021 trädde följande föreskrifter i kraft och de gäller till och med den 31 maj 2021.
•

•

För serveringsställen som utgör en del av en handelsplats gäller i stället för vad som anges i
3 § andra strecksatsen att antalet besökare i ett och samma sällskap endast får uppgå till en
person. Detta gäller dock inte barn eller andra personer i behov av stöd. Med
serveringsställen som utgör en del av en handelsplats avses sådana handelsplatser som
anges i 5 § 3 i lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 som inte endast kan nås genom egna entréer.
Den som driver ett serveringsställe ska hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan
20.30 och klockan 05.00. Ett serveringsställe får, oavsett vad som sägs i första stycket, hålla
öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället. Vid sådan försäljning ska
besökarna kunna hålla minst en meters avstånd till varandra.

