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Information till verksamheter
• Arjeplogs kommun är genom Miljö-, bygg- och räddningsnämnden ansvarig 

myndighet för att utföra hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll. Arjeplogs 
kommun är ansvarig tillsynsmyndighet för trängsel på serveringsställen.

• Som stöd till verksamheter för att förhindra smittspridning har vi sammanfattat 
en del tips, allmänna råd och lagar som berör covid-19. 

• Dessa bestämmelser och råd gäller i allmänhet, tänk på att de kan behöva 
anpassas efter situation och vilken slags verksamhet som bedrivs.

• Det är viktigt att hålla sig uppdaterad eftersom smittspridningen, råd och lagar 
snabbt kan förändras.

• För mer information om covid-19 - se Folkhälsomyndighetens hemsida. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

• Vid frågor eller funderingar kontakta gärna någon av våra miljöinspektörer. 
Telefonnummer till växeln: 0961-140 00

https://www.folkhalsomyndigheten.se/


Smittskyddslagen (2004:168)
Den enskildes skyldighet att förebygga smittspridning 2 kap 1 §
Var och en skall genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder 
medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.



Vägledning och information finns på 
Folkhälsomyndighetens hemsida
Information - skydda dig och andra från smittspridning:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Här kan du hitta information om:

• Håll avstånd och ta personligt ansvar

• Stanna hemma när du är sjuk

• Om du testats positiv för covid-19

• Om du testats negativ för covid-19

• Om du har symtom men inte testats för covid-19

• Tvätta händerna ofta

• Handsprit

• Hosta och nys i armvecket

• Undvik att röra ögon, näsa och mun

• Här kan du även hitta informationsblad och affischer på olika språk

Frågor och svar om covid-19:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Här kan du hitta frågor och svar om:

• Så kan vi minska smittspridningen

• Testning

• För föräldrar 

• Viruset och sjukdomen

• Smittspridning

• Statistik

• Sammankomster och verksamheter

• Serveringsställen

• Information till resenärer

• Oro och psykiskt välmående

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/


Föreskrifter och allmänna råd
om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.
(HSLF-FS 2020:12)
Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra smittspridning av covid-19.
För att begränsa smittspridning bör alla:

1. vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 
sekunder,

2. hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas som t.ex. butiker, 
köpcentrum, bibliotek, servicekontor och väntrum, 

3. om det är möjligt, gå, cykla eller använda andra alternativa färdsätt, 

4. undvika att resa med sådan kollektivtrafik och sådana andra allmänna färdmedel där det inte går att 
boka egen plats,

5. hålla avstånd till varandra och följa anvisningar i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel,

6. avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravning, dop, kalas och bröllop, och

7. på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler hålla avstånd till varandra och undvika att 
byta om i allmänna omklädningsrum.

(HSLF-FS 2020:31) Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att 
förhindra smitta av covid-19 m.m.



Föreskrifter och allmänna råd
om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.
(HSLF-FS 2020:12) forts. 
1§ Alla verksamheter i Sverige ska utifrån rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheter och smittskyddsläkare säkerställa att vidta lämpliga åtgärder för 
att undvika smittspridning av covid-19.

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att verksamheten

1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare,

2. markerar avstånd på golvet,

3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,

4. hålla digitala möten,

5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit, 
samt

6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.



Lag (2020:526) om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen
1 § I denna lag finns bestämmelser om tillfälliga smittskyddsåtgärder för att förhindra 
spridning på serveringsställen av det virus som orsakar covid-19.

3 § Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att

1. serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har 
tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från 
smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,

2. verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så långt som 
möjligt förhindras, och

3. det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.

Första stycket gäller även vid entréer till sådana lokaler och områden, om den som 
driver serveringsstället äger eller på annan grund disponerar över entréområdet.



Föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLF-FS 2020:37)
1 § Den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska 
kunna undvikas på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till.

2 § Servering av mat eller dryck får endast ske till besökare som sitter vid ett bord eller 
en bardisk. Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, 
om det kan ske utan trängsel.

3 § Den som driver ett serveringsställe ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta 
händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit.

4 § Den som driver ett serveringsställe ska informera besökare om hur de kan minska 
risken för smittspridning.

5 § Den som driver ett serveringsställe ska säkerställa att personalen får adekvat 
information om hygienåtgärder för att förhindra smittspridning mellan besökare.



Anpassa ditt serveringsställe 
 Plocka bort onödiga möbler som kan leda till trånga passager.

Dra isär bord så att avståndet när stolarna är utdragna är minst 1 meter. 

Ta bort stolar så att antalet sittplatser blir färre och att avstånd mellan 
bordsgrannarna ökar ex. ”sitta varannan stol”.

 Placera ut golvmarkeringar som uppmanar till att hålla avstånd där det kan bli kö, 
exempelvis i matsal, till kaffeautomater och toaletter som flera personer har tillgång 
till.

Bordsservering eller kö-system för servering av mat till gäster.



Anpassa ditt serveringsställe forts. 
• En meters avstånd gäller när besökare sitter ned men även när besökare rör sig i 

lokalen bör de kunna hålla detta avstånd till varandra.

• Det kan vara en lämplig åtgärd att dela upp stora sällskap för att minska trängsel.

• Information om hur risken för smittspridning kan förhindras bör lämnas vid entréer, 
toaletter och andra platser där besökare uppehåller sig. 

• Informationen bör vara väl synlig och innehålla information om vikten av att hålla 
avstånd och att sköta sin handhygien, att mat och dryck ska intas sittandes vid ett 
bord och att man bör stanna hemma om man har symtom på covid-19. 

• Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om frågor och svar för restauranger, 
krogar m.m. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/verksamheter/restauranger-och-krogar/fragor-och-svar-om-nya-regler-
for-restauranger-krogar-m.m/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/restauranger-och-krogar/fragor-och-svar-om-nya-regler-for-restauranger-krogar-m.m/


Undvika smittspridning i praktiken
Städningen är viktig för att upprätthålla en bra inomhusmiljö, en god hygien och 
för att undvika smittspridning. Tydliga rutiner för städningen och fördelning av 
ansvar för städningen bör därför vara en del av verksamhetens egenkontroll.

Enligt 26 kap 19 § Miljöbalken ska alla verksamheter bedriva egenkontroll och som 
en del av detta bör det finnas rutiner för städning, rengöring och, i vissa fall, tvätt. 
Vid situationer med smittspridning i samhället är det extra viktigt att 
verksamheterna följer rutinerna.

Arbeta med förebyggande smittspridningsarbete i verksamheten. 

Väl fungerande rutiner för städning och rengöring 

Att desinfektera ytor är en effektiv åtgärd mot coronavirus

Ytor och föremål som många personer kommer i kontakt med bör städas och rengöras 
varje dag.



Undvika smittspridning i praktiken 
forts.
Tips på städanvisningar för att förebygga smitta av covid-19. Vid 
exempelvis allmänna utrymmen och tillfälliga boenden:
• Hygien

Hygienutrymmen ska tåla belastningen.
Möjligheter till handtvätt ska vara god, med tvål och 
möjlighet till handtorkning. Handsprit kan vara ett 
alternativ.
Händerna bör skyddas med handskar när ytor 
rengörs. Efter städningen bör handskarna antingen 
tvättas och torkas eller bytas ut mot nya.

• Städning och rengöring
Städning anpassas efter typ av verksamhet och 
belastning. Gemensamhetsutrymmen såsom kök och 
allrum bör städas minst dagligen, men oftare om det 
behövs. Hygienutrymmen bör städas en eller flera 
gånger varje dag beroende på belastningen. 
Städningen ska inledas i de renaste föremål och 
fortskrida till smutsigare föremål. Alla ytor som ofta 
berörs (till exempel dörrhandtag, armstöd, bordsytor, 
ljusbrytare, vattenkranar) ska rengöras 
ofta. Städutrustningen bör rengöras efter det att 
städningen avslutats.

• Tvätt
Bäddutrustning, linne, handdukar och textil 
städutrustning bör helst tvättas i temperaturer över 
70 grader för att minska risken för smittspridning. 
Detta kan uppnås om tvätten skickas till ett 
tvätteri. Om tvättprogram med 60 grader används 
behöver tvätten torktumlas direkt för att undvika 
möjlig tillväxt av de mikroorganismer som inte har 
avdödats. 

• Städdukar bör tvättas åtminstone i 90 grader 
eller med desinficerande rengöringsmedel.

• Byt arbetskläderna till dina egna kläder innan du 
lämnar arbetsplatsen. 

• Ventilation
God ventilation.
Vädra emellan gäster.
Byt eventuella fläkt- och luftfilter vid behov.



Avfallshantering m. anl. av covid-19
• Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för spridning av coronavirus via 

hushållsavfall är mycket låg förutsatt att ordinarie rutiner för avfallshantering följs. 
Avfall från hushåll med personer som är bekräftat eller misstänkt sjuka i covid-19 
bedöms innebära en mycket låg risk för smittspridning och kan hanteras som 
vanligt, dvs. lämnas som brännbart hushållsavfall. Avfall som bedöms kunna 
vara kontaminerat med luftvägssekret eller andra kroppsvätskor, till exempel 
använda pappersnäsdukar och blöjor, bör dock läggas i avfallspåse som försluts 
ordentligt. Avfall som kommer från verksamheter och som kan liknas vid 
hushållsavfall bedöms också innebära en mycket låg risk för smitta om det hanteras 
enligt ovan.

• Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida om avfallshantering kopplat till Coronavirus:
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-
avfall/Avfallshantering-kopplat-till-Coronavirus/

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/Avfallshantering-kopplat-till-Coronavirus/


Förordning (2020:114) om förbud mot att 
hålla allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar
• Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga 

till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan 
beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 
50 deltagare. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, 
teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.

• 1 § Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare 
får tills vidare inte hållas inom Sverige.
Förbudet gäller inte allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls 
på sådana serveringsställen som omfattas av lagen (2020:526) om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Förordning (2020:823) om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar .



Förordning (2020:114) om förbud mot att 
hålla allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar forts.

Allmän sammankomst
Med allmän sammankomst avses:

• sammankomster som utgör demonstrationer eller 
som annars hålls för överläggning, opinionsyttring 
eller upplysning i allmän eller enskild 
angelägenhet,

• föreläsningar och föredrag som hålls för 
undervisning eller för att meddela allmän eller 
medborgerlig bildning,

• sammankomster som hålls för religionsutövning,

• teaterföreställningar, biografföreställningar, 
konserter och andra sammankomster för att 
framföra konstnärligt verk,

• andra sammankomster vid vilka mötesfriheten 
utövas.

Offentlig tillställning

Med offentlig tillställning avses:

• tävlingar och uppvisningar i sport, idrott 
och flygning,

• danstillställningar,

• tivolinöjen och festtåg,

• marknader och mässor,

• andra tillställningar som inte är att anse 
som allmänna sammankomster eller 
cirkusföreställningar.



Förordning (2020:114) om förbud mot att 
hålla allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar forts.
Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet:

privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning 
riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, 
företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs.
Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel 
allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.



Förordning (2020:114) om förbud mot att 
hålla allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar forts.
• Om evenemanget omfattas av ordningslagen är du som ansvarig skyldig att ha 

tillstånd. Sådant tillstånd söker du hos polisen.

• Ta alltså först reda på om ditt evenemang behöver tillstånd enligt ordningslagen. Tänk 
på att vara ute i god tid.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida:

• Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av 
covid-19 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/

• Checklista för evenemang och serveringsställen 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/verksamheter/checklista-for-evenemang-och-serveringsstallen/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/checklista-for-evenemang-och-serveringsstallen/


För mer information om covid-19 - se Folkhälsomyndighetens hemsida. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Vid frågor eller funderingar kontakta gärna någon av våra miljöinspektörer. 
Telefonnummer till växeln: 0961-140 00 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/
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