
 

 

Regler kring serveringsställen 
från 12 januari 2022 
Servering på serveringsstället 

Från 12 januari träder nya föreskrifter i kraft som innebär att 

serveringsställen ska stänga klockan 23.00, vilket betyder att 

serveringsstället behöver vara tömt på gäster klockan 23.00. Sista 

alkoholservering kan ske klockan 22.30. Öppning kan ske igen klockan 

05.00. 

Take away 

Det är möjligt att hålla öppet för att sälja mat och dryck att ta med efter 

klockan 23.00, vid sådan försäljning ska besökarna kunna hålla en 

meters avstånd till varandra. Vid take away försäljning efter klockan 

23:00 får ingen konsumtion av mat eller dryck ske på serveringsstället i 

väntan på maten. 

Ändringarna rör både serveringsställen med och utan tillstånd att 

servera alkohol. 

Storlek på sällskap 

Ändringarna innebär även att storleken på sällskap får uppgå till högst 8 

personer. 

Sittande besökare 

De allmänna råden till serveringsställen om att undvika trängsel och 

möjliggöra för individer att hålla avstånd kvarstår. Föreskrifterna kvarstår 

också om att det enbart är tillåtet med sittande besökare på 

serveringsställen (men de får hämta mat och dryck vid disk, buffé och 

liknande). Avståndet mellan sällskap ska uppgå till minst en meter åt alla 

håll. 

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som sker 

inomhus på ett serveringsställe är enbart sittande deltagare möjligt. 

Serveringsställen behöver även göra följande åtgärder 

• informera sina besökare om hur smittspridningen kan undvikas  

• erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål 

och vatten eller erbjuda handdesinfektion  

• följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder  

• säkerställa att personalen får information om hygienåtgärder för 

att förhindra smitta  

• hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från 

Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.   

 
Socialförvaltningen 



 

 

 

Allmänna råd för serveringsställen  

De allmänna råden som infördes den 8 december 2021 gäller 

fortfarande. I de allmänna råden uppmanar Folkhälsomyndigheten dem 

som driver ett serveringsställe att skapa förutsättningar i sin verksamhet 

för att minska risken att trängsel uppstår.   

• 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 besökare bör hålla till varandra, använda alternativa 

lösningar till köer såsom nummerlappssystem  

 

Skydda dig själv och andra mot covid-19 (folkhalsomyndigheten.se) 

 

 

Hör gärna av dig om du har frågor. 

 

Med vänlig hälsning 

Linda Fager 

Alkoholhandläggare 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d6145b51af874753962e1281ba350c1a/skydda-dig-andra-covid-19.pdf

