
Information om smittskydd på serveringsställen*, ny lag från 3 
november, 2020 

Företaget SKA förhindra trängsel! 

Ny lag från 3 november, 2020: SKA vara minst 1 meters avstånd mellan sällskap! Även om 
plexiglas används. 

Allmänt råd: Vid behov av att minska trängsel öka avståndet till mer än 1 meter. 

Tänk på att det ska gå att hålla avstånd till varandra vid bordet. 

Mat och dryck serveras endast till besökare som sitter vid bord, bardisk eller liknande. 

Gäster får hämta mat vid en disk eller en buffé utan att trängsel uppstår i kön och minst 1 
meter från sittande gäster. 

Storleken på ett sällskap är begränsat till 8 personer. Större sällskap delas upp i mindre 
sällskap om högst 8 personer. 

Tips hur företag kan göra: 

• Max antal besökare, kölappar, info om avstånd.  

• Tänk även på entrén, utanför entrén, toalettköer, bufféer. Ingen trängsel! 

• Gäster ska erbjudas handtvätt med tvål och vatten eller handsprit.  

• info till gäster om att tvätta händerna ofta, hålla avstånd till varandra, stanna hemma 
vid förkylning.  

• Företaget ansvarar för att personalen har bra information om hur smitta hindras.  

 

Tänk på det här: 

• Företaget har ansvaret 

• Avstånd mellan sällskap  

• Info till gäster 

• Handsprit till gäster 

• Jobba inte om du är sjuk 

• Personalinfo om hygienrutiner 

 

 

Här hittar du mer info för företag: 
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/bo-och-leva/smittskydd-pa-serveringsstallen.html  

  

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/bo-och-leva/smittskydd-pa-serveringsstallen.html


 

Övrig information och förklaring till uttrycket ”serveringsställen”. 

Konserter, idrottsevenemang och liknande på ett serveringsställe får endast anordnas för 
sittande publik, även för gäster som inte äter. 

Serveringsställe + danstillställning:  se FHMs gällande bestämmelser. 

Ett serveringsställe är: 

Lagen gäller näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten av mat eller dryck 
och där möjlighet ges till förtäring på stället. Lagen gäller även verksamheter som inte har 
serveringstillstånd. Verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället omfattas 
inte, exempelvis kiosker, foodtrucks och liknande där det saknas sittplatser och bord. Inte 
heller gäller lagen för personalrestauranger och skolmatsalar. 

På övriga matställen och butiker gäller vanliga allmänna råd alltså undvik trängsel, tillgång till 
handsprit m.m. 

 

Minska risken för smittspridning runt julbordet på din restaurang 

 
Ska du ha julbord på din restaurang? 
 
Om ni ska erbjuda julbord i år är det extra viktigt med goda rutiner både för att förhindra 
spridning av covid-19 och för ett era gäster ska få en trygg upplevelse i samband med sitt 
restaurangbesök. 
 

• Ha tre sittningar istället för två. Det leder till färre gäster och färre bord på varje 
sittning. 

• Minska risken för köbildning genom att servera mat på flera stationer.  

• Ha julbordsvärdar som förklarar reglerna för varje sällskap.  

• Gör avståndsmarkeringar i golvet där det riskerar att bildas köer. 

• Ta fram en rutin för hur ni styr flödet av gäster till julbordet. 

• Servera färdiga jultallrikar. 

• Små portioner på små fat gör det lätt att ta med sig till bordet 

• Erbjud julbordscatering 

• Erbjud julbordet som avhämtning 

• Ha handspritsflaskor utplacerade på lämpliga platser. 
 
Förutsättningarna kan komma att förändras om nya föreskrifter och allmänna råd införs. 
Därför är det viktigt att du håller dig uppdaterad på folkhälsomyndigheten.se 

 
 
Julbord brukar förknippas med mycket folk, 
  



 

 
 

Här har vi listat regler och rekommendationer som förhindrar trängsel och minskar risken för 
smittspridning av Covid-19. 

Självbetjäning är ok – men förhindra trängsel 

Det är tillåtet att låta gästerna själva hämta sin mat vid en buffé, det vill säga ett julbord. 
Restaurangen ska då ansvara för att det inte uppstår trängsel i kön till eller framme vid 
julbordet. Gäster som hämtar mat vid julbordet måste också kunna stå minst en meter från 
närmast sittande gäster. 

Du kan förhindra trängsel genom att markera på golvet var gästerna ska stå i kö eller erbjuda 
flera olika bord där gästerna kan hämta mat. Ett alternativ är att personalen förbereder 
jultallrikar och serverar gästerna vid bordet. 

Alla måste sitta när de äter eller dricker 

Gästerna måste sitta när de dricker och äter. Det gäller även välkomstdrink, mingel eller 
liknande. Det är dock tillåtet att låta gästerna hämta maten eller drycken vid en bardisk eller 
en buffé, under förutsättning att de sedan kan gå till sitt bord utan att riskera att trängas 
med andra gäster.  

Dela upp stora sällskap på flera bord 

Stora sällskap ska delas upp på flera bord. Det får sitta max åtta gäster från samma sällskap 
vid varje bord. Det ska dessutom finnas möjlighet att hålla avstånd till varandra vid bordet. 
Det är alltså viktigt att möblera så att varje gäst får gott om utrymme.  

Informera dina gäster 

Det ska finnas tydlig information till gästerna om att de ska: 

• hålla avstånd till varandra 

• stanna hemma vid symptom 

• tvätta händerna 

• sitta ned när de äter eller dricker 

Ge förutsättningar för god handhygien 

På restaurangen ska det finnas möjlighet för gästerna att tvätta händerna med tvål och 
vatten. Restaurangen ska även erbjuda handsprit.  

Du ansvarar för att ha rätt tillstånd vid uppträdanden eller konserter 

Vid uppträdanden som sker på ett serveringsställe kan det krävas tillstånd från 
Polismyndigheten. Det är verksamhetens eget ansvar att ta reda på vilka eventuella tillstånd 
som behövs.  

Vid konserter och andra evenemang är det viktigt att gästerna ges möjlighet att hålla 
avstånd till varandra samt att de sitter ned.  

 

Har du frågor, kontakta oss via växeln 0472- 150 00./ Joel, Josef o Marie-Louise. 


