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Nyhetsbrev mars 2020 
Med anledning av covid-19 vill vi informera om hur vi arbetar fortlöpande. Katrineholm, Flen och 

Vingåkers kommuner arbetar med olika insatser för att underlätta för näringslivet. För att hålla er 

uppdaterade gå in på respektive kommuns hemsida. Informationen kan komma att ändras 

dagligen. 

 

Katrineholm 
Arbete med Corona. 

Åtgärder till företag. 

 

Flen 
Företagsstöd. 

Förslag om ändrade taxor och avgifter. 

 

Vingåker 
Aktuell information. 

 

Alkoholhandläggaren informerar 
 Tillsynsavgifter för serveringstillstånd faktureras tidigast under hösten 2020, om andra 

beslut fattas gällande avgifter av kommunledning kommer vi naturligtvis att rätta oss 

efter dessa. 

 AAS utbildning (Ansvarsfull Alkoholservering) i maj ställs in.  

 Vi planerar för nya datum för AAS under höst/vinter 2020, kan komma att ändras. 

Vi har förståelse för att det är svårt att planera verksamheten framöver och vi försöker vara så 

tillmötesgående som möjligt för att underlätta för er. Våra remissinstanser har på grund av 

rådande läge begränsade resurser och kan komma att prioritera andra områden. Det gör att det 

kan ta längre tid än normalt att få remissvar vid exempelvis ansökan om serveringstillstånd. 

Under sommaren kommer även alkoholhandläggningen att ha mindre bemanning på grund av 

semester. 

  

mailto:socialforvaltningen@katrineholm.se
http://www.katrineholm.se/
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/kris--sakerhet/corona-virus/katrineholms-kommuns-arbete-med-corona-covid-19.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter-2020/2020-03-23-atgarder-till-foretag--foreningar.html
https://flen.se/nyheter/foretagarstod-i-coronavirusets-spar/
https://flen.se/nyheter/forslag-om-andrade-taxor-och-avgifter/
https://www.vingaker.se/aktuell-information/kategori/naringsliv-arbete/
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Folkhälsomyndighetens föreskrifter och 
allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 
på restauranger och caféer m.m. 
 

Föreskrifter och allmänna råd covid-19. 

 

Folkhälsomyndigheten har vidtagit åtgärder med krav på skärpt säkerhet i restaurangmiljöer för 

att bromsa takten på spridningen av covid-19. Föreskriften gäller från och med 2020-03-25. 

 

 Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma 

utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. 

 Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal bär ut beställningarna. Om det 

är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så 

länge som det inte leder till trängsel eller köer. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så 

länge det går att göra utan trängsel mellan människor. 

 Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för 

smittspridning så liten som möjligt. Riskbedömningar ska göras regelbundet utifrån 

rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare. 

Smittskyddsläkaren kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda de 

verksamheter som inte uppfyller kraven.  

 

Uteservering 
 I de gemensamma riktlinjerna för Katrineholm, Flen och Vingåker finns det inga 

begränsningar utifrån serveringstillståndet när uteserveringen får öppnas.  

 Om ni vill öka serveringsytan på uteserveringen anmäl detta till alkoholhandläggaren i 

Katrineholms kommun (serveringsytan får inte nyttjas förrän beslut är fattat). 

 Kommunerna kan komma att besluta olika i fråga om uteserveringar. Kontrollera på 

kommunens hemsida.  

 OBS! Var uppmärksam på eventuella restriktioner från andra myndighetsområden. 

 

 

 

 

Linda Fager Susanne Thurfjell 

Alkoholhandläggare Administratör alkoholärenden 
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d06a3ffb2cfa4c8d8580e52ec954dfc2/folkhalsomyndighetens-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-att-forhindra-smitta-av-covid-19-pa-restauranger-och-cafeer-mm.pdf

