
Skärpta regler för 
 serveringsställen
Reglerna för serveringsställen har skärpts för att förhindra smittspridning av covid-19. 
Bland annat är det tydligare vad serveringsställen bör göra för att förebygga trängsel. 
 Genom att följa reglerna gör du som ansvarig för serveringsstället en värdefull insats för 
att förhindra smittspridning av covid-19. 

Alla måste sitta när de äter eller dricker
På ditt serveringsställe får du bara servera 
mat eller dryck till besökare som sitter vid ett 
bord, en bardisk eller liknande. Men besökare 
får hämta mat och dryck vid en disk, en buffé 
eller liknande, om det kan ske utan att trängsel 
uppstår. 

Det måste vara möjligt för gäster som häm-
tar mat eller dryck att hålla minst en meters 
avstånd till de besökare som sitter ned.

Du ansvarar för köer utanför 
 serveringsstället 
Du är ansvarig för att förhindra trängsel i köer 
utanför entrén om du äger eller disponerar 
området utanför serveringsstället.

Förhindra trängsel vid buffén
Du ansvarar för att det inte uppstår trängsel 
i kön till buffén och runt buffén. Gäster som 
hämtar mat måste 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 
möjligheten att hämta mat på flera ställen. Ett 
alternativ är att personalen förbereder tallrikar 
och serverar gästerna vid bordet. 

Avstånd mellan olika sällskap 
Du ska placera bord och stolar så att sällskap 
kan hålla en meters avstånd till andra sällskap.

Dela upp sällskap på flera bord
Vid ett bord får det sitta max fyra personer i ett 
och samma sällskap. Är ett sällskap större än 
fyra personer måste du dela upp sällskapet på 
flera bord med minst en meter emellan. 

En meter mellan sällskap   
trots avskiljare
Även om du använder avskiljare, till exempel 
en plexiglasskiva för att skilja olika sällskap åt, 
ska avståndet mellan sällskapen vara minst en 
meter.

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.
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Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04 
måndag–fredag 9.00–12.00.  
E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se   

Postadress: Uppsala kommun 
Miljöförvaltningen 
753 75 Uppsala 
uppsala.se/miljoforvaltningen

Om du vill informera gäster som talar olika 
språk kan du hitta affischer på andra språk 
på Folkhälsomyndighetens webbplats, 
 folkhalsomyndigheten.se. Sök på orden 
 affisch undvik att bli smittad. 

Ge förutsättningar för god 
 handhygien
Gästerna ska kunna tvätta händerna med tvål 
och vatten eller erbjudas desinfektionsmedel, 
till exempel handsprit.

Vid konserter på serveringsstället
Du ska se till att besökare sitter ned när det 
är konserter, idrottsevenemang och liknande 
under hållning på eller nära ditt serverings ställe.

Tillstånd för uppträdanden eller 
 konserter
Om du har uppträdanden eller konserter på ditt 
serveringsställe kan du behöva tillstånd från 
Polisen. 

Du har ansvar att ta reda på vilka eventuella 
tillstånd som behövs.  Kontakta Polisen om du 
är osäker. 

Utbilda personalen
Du ska se till att din personal får information 
om smittvägar och hygienrutiner och hur smitt-
spridning kan förhindras på serveringsstället.

Kommunen kontrollerar att du följer 
reglerna 
Kommunen gör tillsynsbesök för att se om din 
verksamhet följer reglerna för tillfälliga smitt-
skyddsåtgärder på serveringsställen. 

Du kan få besök vid olika tidpunkter på 
 dygnet, både under veckodagar och helger 
eftersom antalet gäster kan variera.

Om ditt serveringsställe inte följer reglerna 
får du möjlighet att åtgärda bristerna. Om du 

inte vidtar tillräckliga åtgärder kan kommunen 
besluta om föreläggande eller förbud. Beslutet 
kan till exempel handla om att 
• minska antalet bord och stolar 
• ta bort inredning så att gäster fritt kan 

röra sig 
• begränsa öppettider 
•  begränsa antalet besökare som vistas 

 sam tidigt på serveringen. 
I en situation med omfattande trängsel kan 
kommunen besluta om omedelbart förbud för 
att minska smittspridning av covid-19. 

Lagar och regler  
• Lag (2020:526) om tillfälliga smittskydds- 

åtgärder på serveringsställen
• Folkhälsomyndighetens föreskrifter och 

allmänna råd om tillfälliga smittskydds- 
åtgärder på serveringsställen (HSLF-FS 
2020:37)

Mer information
Mer information finns på  
uppsala.se/restauranger-butiker-covid-19 och 
på lansstyrelsen.se/uppsala, där du söker på 
smittskydd och serveringsställen. 

Du är också välkommen att kontakta miljö-
förvaltningen om du har frågor. 


