
 

 
 
INFORMATION GÄLLANDE DEN NYA LAGEN OM TILLFÄLLIGA 
SMITTSKYDDSÅTGÄRDER PÅ SERVERINGSSTÄLLEN 

 
Hej Livsmedelsföretagare i Ljusdals kommun! 

Ingen har kunnat undgå att påverkas av den pågående 
coronapandemin. Lyckligtvis har vi i Ljusdals kommun hittills 
drabbats i mindre utsträckning än i många andra delar av landet. 
För att vi ska kunna fortsätta att ha öppet och att alla ska kunna 
bedriva sina verksamheter så gott det går enligt förutsättningarna, 
krävs det att vi alla samarbetar och tar ansvar. Detta vill vi göra 
genom att vi alla; kommunen, myndigheten och verksamheterna 
samarbetar kring hur vi bäst uppfyller lagen och minskar 
smittspridning.   

Den 1 juli förväntas en ny lag träda i kraft som gäller året ut. Enligt 
lagförslaget ansvarar kommunerna då inte bara för tillsynen av 
restauranger, barer och kaféer utan kommer även ha befogenhet 
att meddela förelägganden och tillfälligt stänga ett serveringsställe 
om det bedöms finnas ett sådant behov.  

För att underlätta för er företagare vill vi nu därför bjuda er in till 
informationsmöten gällande den nya lagen där ni även har 
möjlighet att ställa frågor samt att diskutera eventuella problem 
och lösningar med kommunens miljöenhet som är den enhet i 
Ljusdals kommun som är ansvarig för detta arbete.  

” Målet för vårt arbete är att försöka komma överens med 

verksamheterna om hur vi ska hitta lösningar så att de 

kan fortsätta hålla öppet.” – Ann-Catrin Stolt, miljöchef 

Informationsmötet kommer att ske vid två tillfällen, ett på 
morgonen och ett på kvällen. Detta för att så många av er som 
möjligt ska kunna medverka. Ni får gärna skicka in frågor och 
tankar redan innan mötet så att miljöenheten hinner ta fram 
relevant information.  

 

Senare under juni kommer vi även att skicka ut informationsmaterial och affischer till er som ni får använda 
fritt i era verksamheter. Tanken är att ni på detta sätt ska kunna lägga mindre tid på att påminna gästerna om 
de nya reglerna och mer tid på er verksamhet.  

Välkommen till digital 

informationsträff gällande den 

nya lagen! 

• Tisdag 23 juni kl 19.00 

• Onsdag 24 juni kl 08.00 

 

Anmälan för medverkan till: 

info@narljus.se 

senast 22 juni! 

 

Mötet kommer att ske i 

plattformen teams men för dig 

som vill medverka krävs inget mer 

än en telefon eller dator med 

internetuppkoppling. 

  

 

[Klicka här om du vill lägga till en beskrivning] 

Kontakta oss 

NärLjus 

0651 – 188 00 

info@narljus.se 

 

Miljöenheten 

0651 – 180 00 

miljo@ljusdal.se 
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