
Pandemilagen 
 

Den nya pandemilagen är nu beslutad av riksdagen 

och börjar gälla den 10 januari 2021  

 

Folkhälsomyndigheten har därför beslutat föreskrifter 

som ansluter till pandemilagen. 

Föreskrifterna gäller inomhuslokaler för gym- och id-

rottsanläggningar och badhus samt handelsplatser.  

Den som bedriver en sådan verksamhet blir bland 

annat skyldig att beräkna maxantalet besökare el-

ler kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, 

samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen 

görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 

kvadratmeter till sitt förfogande. 

Dessutom måste verksamheterna tydligt ange vid alla 

entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna 

samtidigt. Detta har tidigare varit en rekommendation 

som många har följt, men nu blir det skarpa regler som 

kan tillsynas. 

 

I köpcentrum, varuhus och gallerior gäller maxantalet 

för alla butiker men inte för verksamheten totalt sett. 

Här blir verksamhetsutövaren skyldig att ta bort eller 

spärra av inredning som gör att människor uppehåller 

sig i lokalerna.  

 

Länsstyrelsen utövar tillsyn över föreskrifterna. Vite 

kommer att utgå om inte reglerna följs men även order 

om att stänga kan bli konsekvensen.  

Nyhetsbrev 
Januari 2021 

Aktuell information från  
Västerås Handel 

Västerås Handel rekommenderar 
 

Västerås Handel rekommenderar att personal i buti-
ken använder munskydd och/eller visir för att 
minska smittspridningen. De butiker som redan till-
lämpar det har fått många positiva reaktioner från 
både kunder och personal. 

www.vasterashandel.se       info@vasterashandel.se 

Hjälp oss hålla vårt medlemsregister uppdaterat. 
 

 Meddela ändrad adress, telefon och 
e-postadress till info@vasterashandel.se 

 

Nya pandemilagen innebär 
 
1. Beräkna det maximala antalet kunder eller 

besökare som får vistas i verksamhetens 

lokaler inomhus samtidigt (maxantalet), 

Alla besökare/kunder, inom varje avgrän-

sat utrymme, ska kunna disponera minst 

10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.        

2. Skriftligt dokumentera maxantalet och hur 

beräkningen enligt 1 har gjorts.  

3. Tydligt anslå maxantalet i anslutning till 

butiksentrén. 

4. Säkerställa att maxantalet inte överskrids. 

Om det behövs avdela minst en person att 

hålla räkningen vid entrén.  

5. Informera sina kunder och besökare om 

hur smittspridning kan undvikas.  

6. Erbjuda sina besökare och kunder möjlig-

het att tvätta händerna med tvål och vat-

ten eller erbjuda handdesinfektion.  

7. Skriftligt dokumentera de övriga smitt-

skyddsåtgärder som verksamheten har 

vidtagit. 

8. Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgär-

derna. 

9. Hålla sig informerade om särskilda rekom-

mendationer från Folkhälsomyndigheten 

och den regionala smittskyddsläkaren.  

Gallerior, köpcentrum och varuhus ska spärra av 

eller ta bort möblemang och utrustning på inomhus-

torg och andra liknande områden där människor 

samlas. Gäller inte enstaka sittplatser för vila, hygi-

enutrymmen eller andra liknande inrättningar.  


