
 

 

Regler kring 
serveringsställen från 1 
juni 2021 
Förlängd öppettid till 22:30 från den 1 juni 

• Från och med den 1 juni får serveringsställen hålla öppet för 

förtäring av mat och dryck på stället från klockan 5 på morgonen 

till och med klockan 22:30 på kvällen.  

• Regeln om 4 personer per sällskap kvarstår. 

Det förlängda öppettiderna framgår av HSLF-FS 2021:46, för att se hela 

förändringsföreskriften gå via länk; 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9138bb65a9834fe8

942304df1afb2a0a/hslf-fs-2021-46.pdf 

7 § Den som driver ett serveringsställe ska hålla stängt för förtäring på stället 

mellan klockan 22.30 och klockan 05.00.  

Ett serveringsställe får, oavsett vad som sägs i första stycket, hålla öppet för 

försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället. Vid sådan försäljning 

ska besökarna kunna hålla minst en meters avstånd till varandra. 

För er med serveringstillstånd gäller följande för servering av 

alkohol 

• Servering av alkohol får påbörjas tidigast klockan 11:00 eller den 

tid som framgår av serveringstillståndet. 

• Servering av alkohol ska avslutas senast klockan 22:00. 

• Klockan 22:30 ska serveringsstället vara utrymt på gäster som 

sitter ner och förtär mat och dryck. Om ni har takeaway får 

besökare hämta sin mat på stället. Tänk på att vara noga med 

hur detta går till. Vid en tillsyn ska dessa gäster inte kunna 

förväxlas med sådana sittande gäster som inte får vara i lokalen 

efter klockan 22:30.  

 

Allmänna tillställningar från den 1 juni 

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning 

ska begränsa antalet deltagare i lokaler och avgränsade områden eller 

utrymmen som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från 

smittskyddssynpunkt. 

 
Socialförvaltningen 
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9138bb65a9834fe8942304df1afb2a0a/hslf-fs-2021-46.pdf


 

 

Antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller 

offentlig tillställning får dock högst uppgå till 

1. åtta deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas 

inomhus, 

2. 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas 

inomhus och deltagarna anvisas en sittplats, 

3. 100 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas 

utomhus, och 

4. 500 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas 

utomhus och deltagarna anvisas en sittplats. 

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning 

ska, utöver detta utforma lokaler, områden och utrymmen som 

anordnaren disponerar på ett sådant sätt att trängsel undviks och att 

deltagare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från 

varandra samt se till att in- och utpassage till lokaler, områden och 

utrymmen som anordnaren disponerar kan ske på ett sådant sätt att 

trängsel undviks (se förordning 2021:356). 

 

Regeringens plan för avveckling av restriktioner som 
särskilt rör serveringsställen och anordnande av 
allmänna sammankomster 

 

Steg 1 

Serveringsställens öppettider förlängs till klockan 22.30. Nya deltagartak 

för verksamheter såsom allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar. 

Steg 2 

Steg två, som beräknas träda i kraft omkring 1 juli. Serveringsställenas 

öppettider förlängs ytterligare, och regleringen på serveringsställen 

utomhus rörande maxantal per sällskap samt avstånd mellan sällskap 

tas bort. 

Höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar samt höjda deltagartak för privata sammankomster. 

Steg 3 

Kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort. 

Steg 4 

Steg fyra beräknas till september. Restriktionerna för 

restaurangnäringen lättas, bland annat avseende storlek på sällskap. 

Deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga 

tillställningar och privata sammankomster tas bort.  

 



 

 

Steg 5 

Steg fem innebär att kvarvarande restriktioner lyfts. Detta handlar bland 

annat om trängselregler som gäller för handelsplatser samt kultur- och 

fritidsverksamhet. Folkhälsomyndigheten häver allmänna råd kopplade 

till att undvika trängsel. Det är ännu inte fastställt när steg fem kan 

inträda. 

 

 Hör gärna av er om ni har frågor.  

 

 

 

  

Bästa hälsningar  
 

Linda Fager   Susanne Thurfjell  
Alkoholhandläggare   Administratör serveringstillstånd  
 

 


