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Svensk författningssamling 

Förordning 
om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:527) om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels 
ändring i samma förordning 

Utfärdad den 20 januari 2022 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:527) om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som gäller till utgången av januari 

20221,  

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till utgången av maj 2022,  

dels att 2, 5 och 8 §§ ska ha följande lydelse,  

dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 a och 4 a §§, och närmast före 

4 a § en ny rubrik av följande lydelse. 

2 §2    Denna förordning är meddelad med stöd av 

– 10 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serverings-

ställen i fråga om 4 a, 5 och 7–10 §§, 

– 3 kap. 4 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s

dataskyddsförordning i fråga om 11 §, 

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 a §    I 11 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på server-

ingsställen finns bestämmelser om allmänna förutsättningar för smittskydds-

åtgärder med stöd av lagen. 

Smittskyddsåtgärder 

4 a §    Den som driver ett serveringsställe ska 

1. begränsa antalet besökare i lokaler och inom tillhörande områden

utomhus som besökare har tillträde till på ett sätt som är säkert från smitt-

skyddssynpunkt, 

2. utforma lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har

tillträde till på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla 

ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och 

3. se till att in- och utpassage till lokaler och tillhörande områden utomhus

kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks. 

5 §3    Folkhälsomyndigheten får meddela 

1. ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder enligt 4 a §,

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2021:865. 
2 Senaste lydelse 2022:3. 
3 Senaste lydelse 2022:3. 

SFS 2022:32 
Publicerad 

den 21 januari 2022 



SFS 2022:32 

2 

2. föreskrifter om vilka krav som ska ställas för att ett vaccinationsbevis

ska godkännas när den som driver ett serveringsställe väljer att använda 

vaccinationsbevis i sin verksamhet enligt denna förordning, 

3. föreskrifter om begränsning av serveringsställens öppettider, och

4. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning.

8 §4    Om Folkhälsomyndigheten med stöd av 5 § meddelar föreskrifter om 

smittskyddsåtgärder i form av vaccinationsbevis, får den som driver ett ser-

veringsställe bestämma om vaccinationsbevis ska användas i verksamheten, 

med de begränsningar som följer av 9 och 10 §§. 

1. Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2022.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden eller mål som har

inletts före ikraftträdandet. 

På regeringens vägnar 

LENA HALLENGREN 

Johanna Mihaic 

(Socialdepartementet) 

4 Senaste lydelse 2022:3. 


	Svensk författningssamling
	Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma förordning
	Smittskyddsåtgärder



		sfs@regeringskansliet.se
	2022-01-20T11:17:16+0100
	Stockholm
	Utgivaren av SFS
	N/A


		2022-01-20T11:17:17+0100




