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Sammanfattning 

Vi instämmer i avsnitt 5 av behovet att införa en tillfällig lag för att förhindra trängsel och därigenom 

motverka spridning av Covid-19. Avsnitt 9.3 däremot motsätter vi oss gällande en allmän stängning. 

Vi menar om man skall uppnå en träffsäkerhet i förslaget och också förhindra en allmän 

nedstängning av frisörverksamhet i onödan finns de två avgörande punkter: 3 § En ökad kunskap om 

de skillnader som finns mellan en handelsplats och en serviceinrättning. 4 § Behov av riktlinjer under 

vilka omständigheter den enskilda salongen kan driva sin verksamhet. Vi ställer oss positiva till 

kontroll av Länsstyrelsen med rätten av nedstängning av enskild verksamhet när inte krav har 

uppnåtts. Beaktande av detta skulle motverka en allmän stängning av frisörverksamhet.  

Vad som behöver beaktas 

• 3 § Skillnader mellan serviceinrättning och handelsplats 

o Bokningsprocessen 

▪ På en frisörsalong har man möjlighet att endast ta emot bokade kunder och 

har därigenom en ökad kontroll över avstånd och antal kunder på en 

begränsad yta. 

o Användande av skyddsutrustning av båda parter 

▪ Salongen har möjlighet att ställa krav på vilken skyddsutrustning kunden 

förväntas använda och ge information om hur besöket kommer gå till. 

Kunden får också information om vilka säkerhetsåtgärder salongen har.  

o Kontroll över lokalens utrymme och kund 

▪ Frisören tar emot en kund i taget och har därigenom kontroll över kundens 

rörelse i lokalen. Även ha uppsikt över att avspärrning av vissa områden i 

lokalen respekteras. 

• 4 § Riktlinjer för att driva verksamhet 

o Vi åberopar tydliga riktlinjer under vilka omständigheter en salong kan driva sin 

verksamhet. Så att varje enskild salong kan ta det personliga ansvaret för sin 

verksamhet. 

o Vi ställer oss positiva till Länsstyrelses rätt till kontroll och att stänga enskilda 

verksamheter som inte efterföljer riktlinjer. 

 


