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Fortsatt tillsyn enligt lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

Just nu ökar smittspridningen av Covid-19 i landet och vi vill därmed påminna er om att 
tydliggöra vilka regler som gäller för serveringsställen inför jultider. Vi skickar därför ut 
information, affischer och bordspratare som kan hjälpa er i arbetet med att se till att 
trängsel inte uppstår i era lokaler och minska risken för smittspridning. 

Vi vill fortsatt ha ett gott samarbete med er verksamhetsutövare och uppmanar er att 
kontakta oss vid frågor eller behov av rådgivning gällande smittskyddsåtgärder. Behöver 
ni fler affischer eller bordspratare kan ni kontakta oss. Ni hittar även materialet på 
www.amal.se/bo-arbete-och-miljo/livsmedel-miljo-och-halsoskydd. 

Kom ihåg att julborden inte är något undantag. Se till att gäster håller avstånd, var 
frikostig med handsprit, se till att det finns tvål, rinnande vatten och pappershanddukar 
på toaletterna, byt redskapen vid buffé ofta samt var noga med er egen personliga 
hygien. 

Vi vill även göra er uppmärksamma om det nya alkoholförbudet.  Från och med 20 
november 2020 är det förbud mot alkoholförsäljning efter kl. 22:00 och serveringsstället 
måste stänga kl. 22:30. Förbudet gäller till och med 28 februari 2021.  

För att minska risken för smittspridning är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar. 
Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen i vinter! 

 

Med vänlig hälsning 
Samhällsbyggnadsenheten 
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Vad säger trängselreglerna om vad man får och inte får göra 
på restauranger? 

Får man vara fler än 50 personer på en restaurang? 

- Ja, om ingen dans, allmän sammankomst eller offentliga tillställning arrangeras. 
- Nej, inte vid dans, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som till 

exempel trubadur, konsert, stand-up, show, quiz.  

Regeringen har beslutat att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster 
och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare från och med den 24 november 
2020. Beslutet kommer att omprövas kontinuerligt. 

Håll er uppdaterade på www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland.  

Kom ihåg att det i vissa fall krävs tillstånd från Polisen. 

Får man handla en öl i baren och bära den till bordet? 

- Ja, om det kan ske utan trängsel i baren och utan trängsel på vägen till sitt bord. 
- Man får inte dricka på vägen till sitt bord. 

Får man ta sin drink och flytta till ett annat bord? 

- Nej 

Får man ställa sig upp och utbringa en skål? 

- Nej, mat och dryck ska intas sittandes. 

Kan jag byta bord, från ett sällskap till ett annat? 

- Nej. 

Får man resa sig upp från bordet för att kolla runt lite och se vilka andra som 
är på restaurangen? 

- Nej. Man får resa sig upp för att gå till toaletten, baren, utgången och så vidare. Att 
mingla runt är inte tillåtet. 

Får restaurangen ha ett dansgolv? 

- Ja, men alla måste ha möjlighet att hålla minst en meters avstånd. Maximalt 50 gäster 
får då vistas i lokalen och det krävs tillstånd från Polisen. 

Får man ställa sig upp och dansa vd bordet? 

- Nej. Vi ska göra allt för att undvika smittspridning och risken är stor att man inte håller 
en meter till andra människor eller sällskap. 

Hur stort kan ett ”sällskap” vara? 

- Maximalt 8 personer. Mellan varje sällskap ska det sedan vara minst en meter. 
- Skärmar mellan bord och sittplatser kan vara bra men det ska ändå vara minst en 

meter mellan varje sällskap, även bakåt. 
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Minska risken för smittspridning runt julbordet på din 
restaurang 

Ska du ha julbord på din restaurang? Här har vi listat regler och 
rekommendationer som förhindra trängsel och minskar risken för smittspridning av 
Covid-19. 

Självbetjäning är ok – men förhindra trängsel  

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

Du kan förhindra trängsel genom att markera på golvet vart gäster 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 och dricker 

Gästerna måste sitta när de dricker och äter. Det gäller även välkomstdrink, mingel eller 
likande. 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 sällskap på flera bord 

Stora sällskap ska delas upp på flera bord. Det får sitta maximalt 8 gäster från samma 
sällskap vid varje bord. Det ska dessutom finnas möjlighet att hålla avstånd från 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 förutsättning 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 verksamhetsutövarens 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 sitta ned. 
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