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Rutin samarbete med polisen gällande hantering av 

trängsel på serveringsverksamheter. 
 

Syfte 

Rutinen ska användas som ett stöd för hur samarbetet av uppföljning av efterlevnaden av nya 

förskrifterna HSLF-FS 2020:9 om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och Caféer 

mm hanteras i nuläget. Det som anges nedan kan komma att förändras utifrån aktuellt läge. 

 

Bakgrund 

Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat 

och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, 

cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck 

till sina gäster. 

(Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och 

caféer m.m. HSLF-FS 2020:9) 

 

Klagomål & uppföljning av efterlevnaden 

MTG utför på uppdrag av smittskyddsläkaren uppföljning av efterlevnaden av reglerna. Klagomål 

på verksamheter som inte upplevs följa reglerna ska lämnas till Verksamhet Miljö och bygg via 

mejl mbn@mariestad.se eller telefon 0501-756005. 
Normalt är MTG bemannat måndag till fredag dagtid. Vi ansvarar för kommunerna Mariestad, 
Töreboda och Gullspång. 

I samband med att polisen utanför kontorstid tex kvällar och helger i sitt ordinarie arbete 
uppfattar som att förskrifterna inte efterlevs av verksamheter som serverar mat och dryck så kan 
ett klagomål/information om detta lämnas till MTG. 

Dokumentation av de iakttagelser och samtal som sker med tex verksamhetsansvarig är önskvärt 
att få in i samband med klagomålet/informationen: 

 Ta foton på det som inte verkar vara förenligt med förskriften, tex att det förekommer 
trängsel mellan besökare och de inte kan hålla avstånd till varandra. 
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 Informera verksamhetsutövaren/ansvarig på plats om att ni regerat på att trängsel verkar 
förkomma och det är deras ansvar att säkerställa att detta inte förekommer enligt nya 
föreskriften. Dokumentera det som framkommer i samtalet. 

 MTG:s informationsmaterial gällande ”Nya regler för servering av mat” kan överlämnas. 

 Informera om att ni kommer göra en överlämning av detta till MTG och att 
smittskyddsläkaren har rätt att stänga ned de verksamheter som inte följer reglerna. 

 Skicka in klagomålet/information via mejl till: mbn@mariestad.se 

 MTG kommer hantera klagomålet /informationen vidare första vardagen efter att det 
inkommit. 

 

 

Bilaga: 
Informationsmaterial ”Nya regler för servering av mat” 
Folkhälsomyndigheten förskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på 
restauranger och caféer mm. 
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