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Till dig med serveringsställe i Leksands kommun 

Restriktioner tas bort från den 29 september 

Folkhälsomyndighetens föreskrift (HSLF-FS 2020:37) upphävs fr.o.m. 29 september.  

Däremot förlänger riksdagen lagen (2020:526) och förordningen (2020:527) till den sista 

januari 2022.  

 

Lagen, förordningen och föreskriften omfattar 
Serveringsställen där allmänheten erbjuds att äta mat och dryck på plats berörs av lagen 

(2020:526).  
 

Livsmedelsanläggningar där ingen servering erbjuds på plats eller dit allmänheten inte har 

tillträde är undantagna denna lag. Exempel är glasskiosker, food trucks, take away-ställen, 

personalrestauranger och skolmatsalar. 

 

Vad innebär upphörande av föreskriften 2020:37 ? 
Det finns inte längre några särskilda krav på verksamheten, vilket innebär att restauranger, 

caféer och andra serveringsställen inte begränsas av regler som gäller för exempelvis storlek 

på sällskap och avstånd mellan olika sällskap. Det är upp till varje enskild individ att bedöma 

hur långt avståndet ska vara.  
 

I och med att föreskriften upphävs, en definition av trängsel saknas samt vilka åtgärder som 

ska vidtas upphör också Leksands kommuns uppdrag att göra trängseltillsyn på 

serveringsställen efter den 30 september.  

Vad innebär upphörandet av föreskriften i praktiken?  

1. Maxantalet om 8 personer per sällskap inomhus försvinner 

2. Endast servering till sittande gäster försvinner  

3. Besökare behöver inte längre sitta ned vid allmänna sammankomster eller offentliga 
tillställningar 

4. Gästerna behöver inte längre hålla avstånd till andra sällskap 

5. Erbjudan om handsprit och handtvätt försvinner  

6. Ingen information behöver lämnas till gästerna om att hålla avstånd m.m.   
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Vad innebär förlängningen av lagen 2020:526? 
Smittspridningsläget kan förändras framöver och Folkhälsomyndigheten kan i så fall besluta 

att återinföra restriktioner/föreskrifter. Det innebär att även om restriktioner om avstånd m.m. 

tas bort i nuläget finns ändå lagen och förordningen kvar att använda sig av för att ha en 

fortsatt beredskap, samt för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om 

smittläget förändras eller försämras. 

 

 

Det är fortsatt av största vikt att alla tar ansvar för att minska 

risken för smittspridning av covid-19. 

 

 

Var finns mer information? 
Förändringar sker på området. Ni behöver hålla er uppdaterade på aktuell information från 
Folkhälsomyndigheten och kommunen.  Här nedan finns webbplatser där ni kan hitta mer 
information. 

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

Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar m.m. 
Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar m.m. — Folkhälsomyndigheten 
(folkhalsomyndigheten.se) 

Information till verksamheter om åtgärder mot covid-19 
Information till verksamheter om åtgärder mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten 
(folkhalsomyndigheten.se)  

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