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Till dig med serveringsställe i Sala och Heby kommuner 
 
Föreskrifterna till den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

uppdaterades den 3 november 2020. Det nya är bland annat att de nu ska var en meters avstånd 

mellan sällskap, en maxgräns på åtta personer vid ett och samma bord samt förtydligande om 

julbord/buffé. Trängselföreskrifterna sammanfattas nedan. 

Trängselföreskrifterna 

§1 Ni 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.  
Ni kan exempelvis behöva begränsa det totala antalet besökare som vistas samtidigt, möblera 
om, markera avstånd och använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem. 

§2 a Servering av mat eller dryck får endast ske till besökare som sitter vid ett bord,  
en bardisk eller liknande.  
Det är tillåtet att låta gästerna hämta mat och dryck vid en buffé under vissa förutsättningar. Det 
får inte uppstå trängsel i kön eller framme vid buffén. Gästerna ska kunna gå till och från sitt 
bord utan att riskera att trängas med andra gäster. Buffén måste vara placerad så att gäster som 
hämtar mat står minst en meter från sittande gäster. 

§2 b Om ni ordnar konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter på eller invid 
serveringsstället, ska ni organisera verksamheten så att besökare sitter ned.  

§3 För att trängsel ska undvikas ska ni se till att  
− sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap, och  
− antalet besökare i ett och samma sällskap uppgår till högst åtta personer.  
Stora sällskap måste delas upp och det får sitta som mest åtta personer från samma sällskap per 
bord. Det ska även finnas möjlighet att hålla avstånd inom sällskapet. Ni behöver möblera så att 
gästerna kan ta sig till och från sitt bord utan risk att trängas med andra gäster. 

§4 Ni ska erbjuda handtvätt med tvål och vatten och/eller handdesinfektion till 
besökarna. 

§5 Ni ska ha väl synlig information till besökarna där ni informerar om vikten av att:  
- hålla avstånd,  
- sköta sin handhygien,  
- mat och dryck ska intas sittande,  
- stanna hemma vid symptom på Covid-19.  
Exempel på affisch finns att hämta på www.sala.se/smittskyddservering 

§6 Ni ska utbilda personalen om hygienåtgärder:  
dvs smittvägar, hygienrutiner samt hur smittspridning kan förhindras hos er. 

 

http://www.sala.se/smittskyddservering
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Miljöenheten gör inspektioner  
Kommunens bygg- och miljönämnd har tillsynsansvar enligt denna lag och möjlighet att ställa 
krav på åtgärder. Miljöenheten ger rådgivning, går ut på informationsbesök, gör inspektioner 
och hanterar klagomål. 

Håll er uppdaterade 
Er verksamhet kan omfattas av flera restriktioner och dessa förändras ofta i pandemin. Ni 

behöver hålla er uppdaterade på aktuell information från Regeringen, Folkhälsomyndigheten, 

regionens smittskyddsenhet och kommunen. Ni behöver regelbundet göra nya riskbedömningar. 

Var finns mer information 
Här nedan finns webbplatser för mer information. 

På krisinformation.se finns bekräftade uppgifter från svenska myndigheter, länsstyrelser och 

kommuner. 

Miljöenhetens information finns på www.sala.se/smittskyddservering.  

Folkhälsomyndighetens webbplats för covid-19 riktad till restauranger och krogar 
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/verksamheter/restauranger-och-krogar/ 

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2020526-
om-tillfalliga-smittskyddsatgarder_sfs-2020-526 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen (HSLF-FS 2020:37), ändringar till och med HSLF-FS 2020:70. 
www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202052/ 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av 
covid-19 m.m (HSLF-FS 2020:12), ändringar till och med HSLF-FS 2020:52. 
www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202050/ 

Kontakt 
Om ni har några frågor, kontakta miljöenheten via e-post byggmiljo@sala.se 
 

MILJÖENHETEN SALA-HEBY 
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