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Föreskrifter  
om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19;

beslutade den 7 december 2021.

Folkhälsomyndigheten föreskriver med stöd av 3 kap. 5 § förordningen 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19 och 5 § förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder 
på serveringsställen att rubriken till  myndighetens föreskrifter och allmänna 
råd (HSLF-FS 2021:87) om särskilda begränsningar för att förhindra sprid-
ning av sjukdomen covid-19 ska ha följande lydelse.

Folkhälsomyndigheten beslutar ifråga om de allmänna råden till förordningen 
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
att under rubrikerna Fritids- och kulturverksamheter samt Handelsplatser ska 
ordet ”anordnaren” bytas ut mot ”den som bedriver verksamheten".

Folkhälsomyndigheten beslutar även om följande allmänna råd.

Folkhälsomydighetens föreskrifter och allmänna råd om 
smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19

Allmänna råd till 3 § lagen (2020:526) om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
För att undvika att trängsel uppstår kan den som driver ett serveringsställe till 
exempel
1. begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället,
2. möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,
3. markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besö-

kare bör hålla till varandra, och
4. använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.
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Elanders Sverige AB, Vällingby 2021

Denna författning träder ikraft den 8 december 2021.

Folkhälsomyndigheten

KARIN TEGMARK WISELL

Bitte Bråstad

HSLF-FS kan laddas ner via Folkhälsomyndigheten.
Webb: www.folkhalsomyndigheten.se 

Författningen kan beställas via:
Norstedts Juridik 
106 47 Stockholm 
Telefon, kundservice: 08-657 95 00
E-post: order@forlagssystem.se
Internet: www.nj.se/offentligapublikationer                           
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