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Information till krögare i Tanums kommun 

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har presenterat en plan i fem steg över hur och när de restriktioner 
som har införts i Sverige och de råd och rekommendationer som givits under pandemin kan anpassas och 
helt upphävas. Det första steget nåddes 1 juni. Observera att de regionala rekommendationer som Västra 
Götalandsregionen utfärdat för att skydda individen fortsatt gäller till den 6 juni. Därefter kommer dessa 
inte att förlängas ytterligare enligt dagens information från regionen. Läs mer här. 
Skärpta regionala rekommendationer i Västra Götaland till 6 juni - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

På det digitala Krögarmötet 14 april nämnde vi att vi eventuellt skulle bjuda in till ytterligare ett möte inför 
sommaren. Vi väljer nu att istället sammanfatta här nedan den information som finns tillgänglig. Ni är varmt 
välkomna att kontakta näringslivsutvecklarna, eller livsmedels- och alkoholhandläggare (kontaktuppgifter 
längre ner) om ni har frågor kring hur de ändrade restriktionerna påverkar olika aktiviteter ni planerar i er 
verksamhet i sommar, så ska vi försöka hjälpa er att tolka och tyda vad som gäller. 

Restauranger från 1 juni (gäller):  
Serveringsställen kan hålla öppet till klockan 22.30. 

Ingen övre gräns vad gäller antalet personer, men sällskap ska kunna hålla 1 meters avstånd till andra 
sällskap. Storleken på ett sällskap är begränsad till 4 personer. Endast sittande gäster i restaurangen. 
Musikunderhållning är tillåten utifrån gällande restriktioner. 

Tänk på att: Hyra ut verksamhetslokal till privata fester omfattas fortfarande av begränsningsförordningen, 
vilket innebär max 8 personer. 

Restauranger från 1 juli (förslag): 
Om smittspridningen tillåter så kommer ändrade restriktioner att införas 1 juli, men observera att inga 
beslut ännu är fattade för detta. Alla förändringar som föreslås kan komma att justeras utifrån vad 
smittläget tillåter just då. Folkhälsomyndigheten föreslår till exempel att 1 juli ändras följande för 
serveringsställen:  

• Öppettiders restriktioner för serveringsställen kan förlängas eller tas bort
• Eventuellt kommer man att skilja på inomhus- och uteserveringar. Reglerna för storleken på sällskap

och avstånd mellan sällskap på serveringsställen kan tas bort för utomhusserveringar.
• Det kan bli tillåtet att servera mat och dryck till stående utomhus.
• Reglerna om att konserter m.m. på serveringsställen endast kan få genomföras för sittande

besökare lättas på sådant sätt att detta bara gäller vid inomhusevenemang.

Även att hyra ut verksamhetslokal till privata fester kan komma att ändras till max 50 personer. 

Vi kommer att följa beskeden från regeringen och Folkhälsomyndigheten, och så fort det kommer ny 
information så kommunicerar vi den via Näringslivs nyhetsbrev. 

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från 1 juni: 
Fler kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på 
om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser, läs mer om 
deltagartak här  

https://www.vgregion.se/aktuellt/nyhetslista/skarpta-rekommendationer-i-vastra-gotaland-forlangs-till-16-maj/
https://www.vgregion.se/aktuellt/nyhetslista/skarpta-rekommendationer-i-vastra-gotaland-forlangs-till-16-maj/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/max-antal-deltagare-i-sammankomster-och-i-olika-lokaler/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/max-antal-deltagare-i-sammankomster-och-i-olika-lokaler/
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Kravet på avstånd kvarstår, den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska 
utforma lokaler, områden och utrymmen på ett sådant sätt att trängsel undviks och att deltagare kan hålla 
ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. In- och utpassager ska disponeras på ett sådant 
sätt att trängsel undviks. 
 
Ytterligare information om vad som gäller från 1 juni hittar du i vårt nyhetsbrev: 
Regeringens ändrade restriktioner 1 juni - Nyhetsbrev Näringsliv Tanums kommun 28 maj (anpdm.com) 
 
Om förutsättningarna infrias beräknas de nästa anpassningarna av restriktionerna att ske 1 och 15 juli.  
Förslaget kan du läsa mer om här: 
Anpassning av smittskyddsåtgärder påbörjas 1 juni — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 
 
Varmt välkomna att kontakta oss så ska vi hjälpa er så gott vi kan. 
 
Peter Husberg, Alkoholhandläggare, peter.husberg@tanum.se  0525-181 02 

Samuel Lindh, Livsmedelshandläggare, Samuel.Lindh@tanum.se 0525-181 41 

Elenor Olofsson, Näringslivsutvecklare elenor.olofsson@tanum.se 0525-181 09 
 

 
 
 

https://www.anpdm.com/newsletterweb/47415B45734645504573444659/42415F4B72404B5C467844455843?noTracking=true
https://www.anpdm.com/newsletterweb/47415B45734645504573444659/42415F4B72404B5C467844455843?noTracking=true
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/maj/anpassning-av-smittskyddsatgarder-paborjas-1-juni/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/maj/anpassning-av-smittskyddsatgarder-paborjas-1-juni/
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