
   

                         

 

     Krögarträff 8 november 2021 

 

 

 

NUMMER 3  2021 

 
 

Tillstånds 
NYTT 

 

 

 

INFORMATION OCH NYHETER  
 

FRÅN TILLSTÅNDSENHETEN FÖR DIG OCH 
ALL PERSONAL PÅ DIN RESTAURANNG 

Meddela ändringar 
 

Det är viktigt för tillståndsenhet-
en att ha rätt uppgifter till dig och 
ditt företag.  

                                                                                                   

Därför behöver du meddela oss; 

 Ny adress 

 Ny mailadress 

 Nytt telefonnummer  

 Adressändringar för fakturering 

 Ändrade förhållanden i bolaget, ny 
ägare, delägare eller bolagsform 

 Vid större ändringar i lokalen eller vid 
ändrat utbud, ska detta anmälas 

 Upphör din verksamhet ska det anmä-
las till tillståndsenheten 

 Upphör du med försäljning ska det 
anmälas 

 Avser du att börja sälja någon produkt 
måste det anmälas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss ; 

Tillståndsenheten KFH 
 

Besöksadress 

Räddningstjänsten /
Brandstationen                       
Nylandsvägen 2 
821 30 Bollnäs 
 
Postadress 
KFH 
Tillståndsenheten 
821 80 Bollnäs 

Christer Skoglund                              
alkohol och tobakshandläggare                               
073-275 39 98  

Nicke Eriksson                                    
alkohol och tobakshandläggare                                                             
0278-540 020 

Christer Elg                                     
Alkohol och tobakshandläggare  
0278-540 022 

Mailadress;  
tillstand@kfhalsingland.se 

 

Här hittar du oss på webben: 
kfhalsingland.se                                                    

Klicka sen på Tillståndsenheten 

mailto:tillstand@kfhalsingland.se
https://kfhalsingland.se/
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Innehåll 

Sid. 3     ………………………...Nyheter i e-tjänsten 

Sid. 4 –9………………………. Årets Krögarträff 

Sid. 10   ………………………. Tillståndsenhetens handläggningstider 

Sid  11…………………………  Inbjudan till AAS-utbildningar  

Sid  12-13……………………..Ny Hemsida 

Sid 14…………………………..Tillståndsenheten önskar God Jul 

Sid 15…………………………..Coronaläget 
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    Införande av Bank ID i e-tjänsten 

 

För att göra en ansökan behöver du inga inloggningsuppgifter.  
 
Gå in på kfhalsingland.se klicka vidare till Tillståndsenheten.  Gå sedan vidare till  
Serveringstillstånd och scrolla ner till  Länk till e-tjänst för Serveringstillstånd 
  

För att göra en komplettering till en ansökan behöver du använda det  

referensnummer du fick när anmälan sändes in eller som finns i det mail du fick som 
bekräftelse på att ansökan skickats in. 
  

För att göra en anmälan eller en ändring behöver du använda något av  

inloggningsalternativen: Bank ID, Freja eID+, Telia e-legitimation eller Foreign eID. 

 

Följande åtgärder gör man via inloggning med någon av e-legitimationerna. 

 

 Anmälan av lokal vid catering 
 Anmälan om provsmakning 
 Anmälan om förändringar i kontaktuppgifter 
 Anmälan om upphörande av tillstånd 
 Anmälan av serveringsansvarig personal 
 Anmälan kryddning av snaps 
 Ansökan om ändringar i gällande tillstånd 
 Anmälan om förändringar i ägande 
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Krögarträff Folkhögskolan Bollnäs 2021-11-08 

Samtliga krögare med personal i kommunerna Söderhamn-

Ovanåker-Bollnäs var inbjudna till en heldag för att diskutera 

branschens vardag samt lyssna till intressanta föredrag. 

Till träffen var 60 personer anmälda –dock fick ett antal lämna 

återbud p.g.a. förhinder. 

Totalt deltog 42 personer i Krögarträffen vilket ändå får anses 

som ett godkänt deltagarantal! 

 

Branschorganisationen Visita 

Kristian Nebes 

Hotellchef på Orbaden 

Konferens och Spa samt 

ledamot i Visita. 

Sara Sidén  

Visita Norrland. 

Sara informerade om      

Visitas organisation och 

funktion.  

Tillsammans med Kristian 

talade man om de utma-

ningar man står inför med 

rekryteringar till          

branschen, eftersom det 

råder stor brist på           

personal  p.g.a.                    

Coronapandemin. 
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Hälsinglands Utbildningsförbund-Torsberg 

Håkan Höglund   (Programsamordnare)                                        

Fredrik Olofsson (Rektor Restaurang och Livsmedels-

programmet).                                                                                                                 

Fredrik Lindkvist (Rektor Hotell och Turism ).                              

Annica Tengvall    (Programansvarig Hotell och Turism). 

Information gavs om aktuella utbildningar. Man efterfrågar ett        

engagemang från branschen i ett Programråd där krögare, elever,        

lärare m.fl. tillsammans kan samarbeta för att se till att efterfrågan på 

utbildad personal kan tillgodoses i ett längre perspektiv. 
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Emma  Jansson sistaårselev på Hotell och    

Turismprogrammet omgiven av Kristian Nebes Hotell-

chef Orbaden Spa och Resort, Annica Tengvall pro-

gramansvarig Hotell och Turism samt Rektor Fredrik 

Lindkvist. 

Emma kommer att kombinera studierna med en         

lärlingsplats vid Orbaden Spa och Resort. Emma får lön 

för den tid hon gör på anläggningen och förhoppningen 

är att Emma vill fortsätta som anställd efter                   

utbildningen säger Kristian Nebes. 
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Kommunpolis Helena Sundberg  och kollegan                       

Tommy Persson höll i ett pass som  m ycket kom  att 

handla om samverkan med krögare—ordningsvakter  -     

medborgare för att motverka kriminalitet och narkotikabruk 

på krogen, men även i övriga samhället. Icke att förglömma 

det mycket viktiga förebyggande arbetet, främst bland ungdo-

mar. Föredraget inbjöd till livlig  och konstruktiv dialog bland 

deltagarna.  
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Kanon Vakter & Bevakning AB  

Företagets ägare Sara Cannon informerade om                  

verksamheten samt gav en  intressant och lärorik beskrivning 

av ordningsvakters uppdragsbeskrivning och befogenheter.  
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Träffens Moderator, tillika Handläggare på                        

Tillståndsenheten, Christer Elg, höll koll på föreläsare,     

tider och deltagare! 

Handläggare på                      

Tillståndsenheten                 

Christer Skoglund               

höll koll på fikabrödet! 
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Handläggningstid Tillståndsenheten 

 

Vi handläggare på tillståndsenheten får ofta in ansökningar 

där den tänkta verksamheten eller evenemanget  man söker 

serveringstillstånd för sker om en vecka, eller, som har före-

kommit i något enstaka fall, 4 –5 dagar efter ansökan!! 

Vår handläggning kräver i regel att, förutom omfattande doku-

mentation avseende finansiering, företagsregistrering, menyer, 

ritningar m.m. så infordrar vi remissyttranden från polis, 

räddningstjänst, miljö m.fl.  Detta är något som ej kan förbises 

och som måste få ta den tid det tar. 

Vi på tillståndsenheten arbetar så skyndsamt vi kan med alla 

ärenden och ni som söker serveringstillstånd kan påverka 

handläggningstiden genom att noga läsa igenom                     

anvisningarna på hemsidan och se till att ansökan är 

komplett. Det är först då som vi påbörjar vår utred-

ning. Naturligtvis står  vi till förfogande för  att svara 

på frågor  under hela processen. 

 

Räkna alltid med att det tar minst 4 veckor från         

ansökan till beslut. 

Handläggningstiden kan vara upp till åtta veckor. 
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INBJUDAN 

 
KOSTNADSFRI UTBILDNING FÖR KRÖGARE          

PERSONAL OCH TIMANSTÄLLDA 
 

Ansvarsfull Alkoholservering AAS 
 

Söderhamn tisdag 18 januari 2022 
kl. 18:00 - 21:00 ca.  

 
Bollnäs tisdag 15 februari 2022 

Kl. 18:00 - 21:00 ca. 
 

Utbildningen äger rum på respektive  
Kommuners brandstationer om inget  

annat meddelas. 
 

 

Utbildningen vänder sig till all personal på ett             
serveringsställe som har nytta av att kunna                        
alkohollagens regler för servering av alkohol. 

 

Anmälan  senast  14 januari   (Söderhamn) 

Anmälan senast  11 februari     (Bollnäs)   

 

Anmälan görs till:  nils-erik.eriksson@kfhalsingland.se 

               christer.elg@kfhalsingland.se 
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Kommunalförbundet Hälsingland har ny 

webbsida 

Fr.o.m. 2021-12-07 har KFH och                                     

Tillståndenheten en ny leverantör av  

Hemsida. 

Webbadress och funktioner är oförändrade. 

Endast layouten skiljer en del. 

Adressen är fortfarande 

 kfhalsingland.se 
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Tillståndsenheten 

Önskar  

Alla krögare 

Med personal 

 

En God Jul 

Och 

Ett Gott Nytt År 
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Tyvärr håller pandemin ett fortsatt grepp om 

världen. 

NYTT ALLMÄNT RÅD FRÅN DEN 8 DECEMBER 

OM SMITTSKYDDSÅTGÄRDER PÅ SERVERINGS-

STÄLLEN 
Folkhälsomyndigheten har beslutat om allmänna råd för att förhindra trängsel i syfte att 
minska risken för smittspridning på serveringsställen. 

För att undvika att trängsel uppstår kan den som driver ett serveringsställe, till exempel: 

 Begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället, 

 möblera om eller på annat sätt skapa utrymme, 

 markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd                      
besökare bör hålla till varandra, och använda alternativa lösningar till köer som           
exempelvis nummerlappar. 

Följ Folkhälsomyndighetens                                   

rekommendationer och håll koll på eventuella 

kommande restriktioner . 

 


