
Trängselkontroller

Förberedelser inför sommaren 2021



Föreskrifter

● Ingen trängsel ska uppstå

– Minst 1 meters avstånd mellan olika sällskap i alla riktningar

● Mat och dryck ska intas sittandes

● Max 4 personer i samma sällskap

– Större sällskap än 4 personer får delas upp i mindre

● Gäster ska ha möjlighet till handtvätt med tvål och vatten eller erbjudas handsprit

● Hämtmat, buffé och servering vid bardisk får ske om det inte finns en risk att trängsel 

uppstår

● Ingen trängsel får ske i kön utanför och innanför dörren in till er verksamhet

● Ingen trängsel får ske vid ex. toalettköer, spelbord m.m. 

● Tydlig information till gäst om vad de kan göra för att förhindra smittspridning ska finnas 



Skärpta regler t.o.m. 2 maj

● Serveringsställen ska hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 20.30 och 

klockan 05.00. Serveringsstället får dock hålla öppet för försäljning av mat och dryck 

som inte förtärs på stället, dvs. avhämtning/takeaway.

● Serveringsställen som utgör en del av en handelsplats ska begränsa antalet besökare i 

ett sällskap till en (1) person, med undantag för barn och andra i behov av stöd.



Åtgärder vid bristande rutiner

● Återbesök kort efter bekräftad trängsel

● Åtgärda anmärkning

● 2 anmärkningar ger föreläggande 

– Olika brister ger föreläggande utan vite

– Samma brist ger föreläggande med löpande vite

● Föreläggande med eller utan vite (böter), kan även skrivas med löpande vite

● Ändring av öppettider 

● Förbud/stängning av verksamhet



Vanliga problem

● Bord och stolar förskjuts under dagen

– Tips, vid diskplockning se till att bord och stolar står rätt

● För tätt rygg mot rygg

● För många gäster i samma sällskap



Planer framåt

● Oanmälda kontroller på plats innan säsongen drar igång

● Har ni frågor får ni gärna kontakta oss, kontaktuppgifter i slutet. 



Information

● Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

● Folkhälsomyndighetens hemsida: 

Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar m.m. — Folkhälsomyndigheten 

(folkhalsomyndigheten.se)

● Vi får information samtidigt som resten av befolkningen

● Håll er uppdaterade! 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/tillsynsvagledning-gallande-restauranger-och-krogar/


Kontaktuppgifter

● Lena Nordlund 036-10 50 06 

lena-angelica.nordlund@jonkoping.se

● Lovisa Bjenning 036-10 53 59 

lovisa.bjenning2@jonkoping.se

● Livsmedelsenheten 036-10 23 93

livsmedel.mk@jonkoping.se
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