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Smittskydd Stockholms underlag för bedömning/tillsyn: 

1. Avstånd 

Vi bedömer att man inom ett sällskap kan hålla vanligt avstånd eftersom ett sällskap 
ofta utgörs av personer som träffas även utanför det aktuella serveringstillfället – 
exempelvis familj, arbetskamrater. Men det ska här tilläggas att det ligger på gästernas 
ansvar enligt föreskriften att själva begränsa storleken på sitt sällskap, som en del av 
var och ens ansvar att medverka till de råd som finns i HSLF-FS 2020: 12 (”avstå från 
att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och 
bröllop”).  
 
Vi rekommenderar att restaurangverksamheten genom aktiv bordsplacering (”var god 
invänta hovmästare för bordsplacering”) begränsar sällskapens storlek vid ett och 
samma bord för att minimera trängsel, undvika långbord etc. 
 
Mellan sällskap ska det vara ett tydligt avstånd – som regel en dryg armlängd.  

– Jämför FOHM frågor och svar: ”Det är svårt att definiera vad trängsel är eftersom 
lokaler och verksamheter ser olika ut. En riktlinje kan vara att hålla lite mer än en 
armlängds avstånd till varandra.” 
 

2. Storlek på sällskap 

Vi kan inte uppfatta någon formell gräns men med tanke på trängsel bör långbord 
undvikas och ansvar tas av varje besökare, se ovan. 
 

3. Antal personer i en restauranglokal 

Vi uppfattar att restaurangverksamhet inte omfattas av SFS 2020:162 (”Allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare får tills vidare 
inte hållas inom Sverige.”) men att stora sällskap ska undvikas för att motverka 
trängsel. 
 

4. Axel mot axel 

Inom ett och samma sällskap kan det accepteras men man ska alltid sträva efter så lite 
trängsel som möjligt och att hålla avstånd i möjligaste mån. Om situationen uppstår 
mellan olika sällskap ska regeln om dryg armlängds avstånd vara vägledande. 
 

5. Rygg mot rygg 

Mellan olika sällskap ska man eftersträva dryg armlängds avstånd oavsett riktning 
vilket innebär att gäster inte ska bli sittande direkt rygg mot rygg om de tillhör olika 
sällskap.  
 
I situation som beskrivits med fastskruvade bänkar/soffor innebär detta att varannan 
bänk/soffa eller hel sittgrupp i sådant fall ska markeras som ’ej i bruk’. Exempel: på en 
uteservering där det ofta förekommer sittgrupper för 4 personer blir vår 
rekommendation att man då ha följande sittningar som tätast: 4 – 0 – 4 eller 4 – 2 – 2 
etc. 
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Hur ska verksamhetsutövaren veta vilka som tillhör samma sällskap? Genom att aktivt 
styra bordsplaceringen enligt punkt 1.) 
 

6. Verksamheten har ett eget ansvar för åtgärder 

Verksamheter bör vid det här laget ha blivit väl medvetandegjorda om föreskriften från 
25 mars genom olika kanaler. Vi bedömer att det alltid måste finnas ett formellt 
underlag (checklista, anteckningar, fotografisk dokumentation och en sammanfattande 
bedömning) från MoH/Kommun eller Polis för att vi ska kunna fatta ett beslut i det 
enskilda fallet, byggt på konkreta riskmoment etc. som inte åtgärdats trots upprepad 
tillsyn.  
 
 
Underlag – aktuella föreskrifter och Folkhälsomyndighetens Frågor & Svar: 

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/andring-i-forordning-om-forbud-mot-
att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/ 
 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-
fs-20209/ 
 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-
fs-202012/ 
 
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/ 
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