Nyhetsbrev till krögare i Södertörn den 1 mars 2021
Bästa krögare i Haninge, Nynäshamn och Tyresö
Nya bestämmelser på serveringsställen har i dag trätt i kraft som du behöver känna till
med krav att hålla serveringsställen stängda för servering på stället klockan 20:30-05:00
mellan den 1 mars och 11 april 2021

Krav hålla serveringsställen stängda för servering 20:30-05:00
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen har ändrats och fått tillägg enligt nedan och gäller fram
till den 11 april 2021.
Enligt (HSLF-FS 2020:37, 7 § ska serveringsställen hållas stängda för förtäring på stället klockan
20.30-05.00. Kravet gäller även serveringsställen som saknar tillstånd att servera alkohol.
Av andra stycket framgår att försäljning av mat och dryck (förutom tillståndspliktiga
alkoholdrycker) är tillåtet i samband med take away och att besökarna då ska hålla minst en
meters avstånd till varandra.
Enligt (HSLF-FS 2020:37, 3 a § gäller för serveringsställen som utgör del av en handelsplats att
det får vara max högst en besökare per sällskap men undantag görs för barn och personer i
behov av stöd. Paragrafen har ett undantag för serveringar som enbart har en egen entré från
utsidan och som inte kan nås genom en entré från handelsplatsen.

Information för er som bedriver hotellverksamhet
Om ni har hotell gäller förbudet inte rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum enligt 8
kap. 5 § alkohollagen. Om ni inte sedan tidigare anmält rumsservering kan ni om ni så önskar
göra det till tillståndsenheten via e-post eller om ni är webbkund, via e-tjänsten för
serveringstillstånd.
Du hittar information om corona-förebyggande regler m.m. och aktuella stödåtgärder med
anledning av corona-krisen på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds Aktuelltsida för
serveringstillstånd.
Så snart eventuella ytterligare ändringar görs i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna
råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen eller i förordningen
(SFS 2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol kommer vi uppdatera Aktuelltsidan
för serveringstillstånd och hålla dig informerad via e-post.
Med vänlig hälsning
Tillståndsenheten
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