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Till dig med serveringsställe i Sala och Heby kommuner 
 
Du som är ansvarig för ett serveringsställe är enligt lagen (2020:526) om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen skyldig att förhindra smittspridningen 
genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att de 
som besöker ditt serveringsställe håller ett från smittskyddssynpunkt säkert av 
stånd till varandra.  
 
Sedan den 8 december 2021 gäller allmänna råd för serveringsställen. Från och 
med den 23 december 2021 gäller även särskilda föreskrifter.   
 
Föreskrifterna innebär att du ska se till att:  

 servering inomhus sker till sittande besökare (Besökarna får dock hämta 
mat och dryck vid disk, buffé och liknande), 

 ett sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en (1) meter till andra 
sällskap åt alla håll, och 

 vid konsert, idrottsevenemang och liknande som ordnas inomhus på ditt 
serveringsställe ska besökarna sitta ner. 

Du ska även: 
 informera dina besökare om hur smittspridning kan undvikas, 
 erbjuda dina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten el-

ler erbjuda handdesinfektion, 
 följa upp dina vidtagna smittskyddsåtgärder, 
 säkerställa att din personal får information om hygienåtgärder för att för-

hindra smitta, och 
 hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyn-

digheten och den regionala smittskyddsläkaren. 

I de allmänna råden uppmanar Folkhälsomyndigheten dig som driver ett 
serveringsställe att skapa förutsättningar för att minska risken att trängsel uppstår 
i din verksamhet, till exempel genom att: 

 begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället, 
 möblera om eller på annat sätt skapa utrymme, 
 markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besö-

kare bör hålla till varandra, och 
 använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem. 

Kommunen har fortsatt i uppdrag att kontrollera att du följer dessa krav. 

Denna information publicerades 2021-12-23. Du ansvarar själv för att hålla dig 
uppdaterad om aktuella regler. Detta är en förkortad information om vad 
lagstiftningen för serveringsställen kan innebära för verksamhetsutövare. 
Observera att redan tidigare beslutade lagar, förordningar, föreskrifter och 
allmänna råd för att minska smittspridningen fortsatt gäller. 
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Att undvika trängsel minskar risken för smittspridning av Covid-19.  
 
Mer information finner du på webbplatserna angivna nedan. 
 

 Miljöenheten: www.sala.se/smittskyddservering 
 Folkhälsomyndigheten: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/verksamheter/tillsynsvagledning-gallande-restauranger-och-krogar/ 

 
Det är kommunens miljöenhet som ansvarar för tillsynen över de allmänna råden i 
serveringsverksamheter. Om ni har några frågor, kontakta miljöenheten via e-post 
byggmiljo@sala.se 
 
 
MILJÖENHETEN SALA-HEBY 
 
 
 
 
 

 
 


