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LJUSARE TIDER STUNDAR 

Vi får se fram emot att århundradets längsta höst snart går mot vår och ljusare tider 

kommer. Vädret och mörkret som varat rätt länge nu, verkar även ha gjort att era kunder 
har valt att göra annat än att gå på lokal.  
I våra kontakter med tillståndshavare har det under senare tid framkommit att en hel del 
har haft en lite jobbig period, då kunderna till viss del har svikit. Tillståndsenheten kan 
tycka ett det är lite synd då företag som går bra förmodligen har lättare att följa alla regler 
som behöver följas.  
Vi stabila, säkra och trygga serveringsställen som tar ansvar för sin servering. 
 

Men nu blir det snart vår och då får vi hoppas på att kunderna strömmar till igen. 
 

För Tillståndsenheten har det varit, och är fortfarande en hektisk period. En hel del bero-
ende på den nya tobakslagen som trädde ikraft 1 juli i fjol. Alla som nu ska sälja tobak 
måste lämna in en ansökan om att få sälja olika tobaksvaror. Ansökan är nästan likadan 
som för den som söker stadigvarande serveringstillstånd, vilket innebär en rätt omfattande 
handläggning. 
 

Restaurangrapporteringen är i full gång, och måste vara inlämnad före 1 mars för att slippa 
förseningsavgifter. Mer om detta på sidan 2. 
 

Kom ihåg att titta på kalendern på sidan 3 och planera in träffar och utbildningar redan 

nu i din kalender. 
 

2019 var det 227 personer som deltog vid något av våra utbildningstillfällen inom alkohol-
lagens bestämmelser. Dels heldagsutbildningar och dels kortare 3 timmars  
utbildningar för sommar och extrapersonal. 
 

Tillståndsenheten önskar att antalet utbildade i år, blir  
minst lika många. 
 

 

TILLSTÅNDSENHETEN HAR FLYTTAT 

Behöver du besöka oss? Läs då detta. 
 
Tillståndsenhetens kontor finns från och med 22 januari 2020 i samma lokaler som Rädd-
ningstjänsten/Brandkåren på Nylandsvägen 2, mitt emot Bollnäs sjukhus. 
Hit är man lika välkommen som tidigare, då vi fanns i Kulturhuset. 
 

Besök till Tillståndsenheten, hänvisas numer till Räddningstjänstens hus 
Nylandsvägen 2, Bollnäs 

 
INFORMATION OCH NYHETER FRÅN  

TILLSTÅNDSENHETEN FÖR ALL PERSONAL  
PÅ SERVERINGSSTÄLLET 

Mot grönare tider  



ANSTÄLLNINGSKRAVET I             

ALKOHOLLAGEN 

Under våra tillsyner under 2019 var det på 
flera ställen personer som arbetade som inte 
var inskriven i personalliggaren. 
 

Det är enligt alkohollagen inte tillåtet att ha 
personal som arbetar i kök och matsal eller 
som t.ex. entrévärd, som inte är anställda. 
Det är för att man i förarbetena till alkoholla-
gen ville motarbeta s.k. svart eller grå arbets-
kraft. 
 

I alkohollagen 8 kap. 18 §, står det tydligt; 
Endast den som är anställd av tillståndshava-
ren eller som är inhyrd av ett bemanningsföre-
tag får anlitas som köks- eller serveringsperso-
nal eller för uppgifter som är av betydelse för 
ordning och nykterhet.  
 

Under våra gemensamma tillsyner med bl.a. 
Skatteverket under fjolåret, var det flera ställen 
som fick betala en kontrollavgift till Skattever-
ket på grund av detta., och om det kan man 
fundera på en hel del.  
 

 
 
 
 
All personal måste alltså vara anställda, föru-
tom kanske förordnade ordningsvakter som  är 
anlitade på annat sätt och betalas mot faktura. 
 

Praktikanter får tillåtas arbeta på stället om 
det sker i utbildningssyfte, men får bara vara 
de elever som går på en reguljär restaurangut-
bildning. För eleverna ska det finnas ett upp-
rättat praktikkontrakt med skolan som också 
finnas tillhands på serveringsstället. 
 

Det är inte tillåtet för serveringsstället att 
själv komma överens med någon person om en 
praktikplats, och kanske upprätta ett kontrakt 
med denne. 
 

För alla personer som inte är inskriven i perso-
nalliggaren utgår en kontrollavgift, vare sig det 
är en anställd som glömt att skriva in sig eller 
för den som inte är anställd. 
 

Visar det sig vid en tillsyn att en person arbetar 
och inte är anställd, föranleder det ovillkorligen 
åtgärder. 

 

 

RÖKFÖRBUDET, SKYLTNING 

OCH DET RÖKFRIA OMRÅDET  

                              

Tillsyner av rökfria områden 2019                               
Tillståndsenheten kan konstatera att vi vid 
tillsynerna under sommaren funnit att be-
stämmelserna i den nya tobakslagen, med 
ett utökat rökförbud, inte lett till några 
större ingripanden. Tillståndshavare, en-
trévärdar och ordningsvakter har gjort ett 
bra jobb med att motverka rökning där det 
inte är tillåtet.                                                               
I stort. 

Visst har det funnits ett antal större evene-
mang där det förekommit rökning i kön in till 
ett  arrangemang, men det har i de flesta fall 
motarbetats av personal. 

Skyltning för rökfritt 

Kan vi däremot rekommendera att serve-
ringsställena ser över ytterligare. Skylta mer 
och tydligare. 

Den som ansvarar för rökförbudet måste 
tydligt informera om rökförbudet genom 
skyltning. Det finns inga särskilda krav på 
skyltarna förutom att de måste vara tydliga.  

Vid behov måste den ansvarige också infor-
mera och säga till om rökförbudet.  

Entréer                                               
Det står inte i lagen hur långt från entrén 
man måste gå undan för att röka, men i 
normalfallet bör rökförbudet gälla inom 
minst ett par meters avstånd från en entré 
för att en person ska kunna gå in i och ut ur 
lokalen utan att utsättas för rök.  

Motsvarande resonemang ska användas på 
andra rökfria miljöer som inte är klart av-
gränsade. 
 

Uteserveringar                              
Likadant är det vad gäller uteserveringar, 
det står inte i lagen hur långt utanför rökför-
budet gäller. Här anser tillståndsenheten att 
det bör vara ett rökförbud som är längre än 
ett par meter för att det som sitter på en 
uteservering inte ska bli störda av att ut-
sättas för rök, men hur långt går inte att säga 
då förutsättningarna är så olika.                              
Ett avstånd som serveringsstället själv beslu-
tar om kan vara ca. 10 mete 

 

RESTAURANGRAPPORTERING 2020 

Gällande 2019 års försäljning och inköp 

Kom ihåg att rapportera in er restaurangrapport senast 1 mars 

Vad händer om du inte rapporterar? 

2:a mars skickas en påminnelse till de som inte lämnat in sin restaurangrap-
port tillsammans med en faktura på 1000 kronor. 

18:e mars skickas påminnelse nr 2 tillsammans med ytterligare en faktura på 
1000 kronor om man ännu inte lämnat in sin rapport. 

Efter 31:mars, om du nu inte skickat in restaurangrapporten, skickas en fak-
tura på 30 000 kronor, samt att tillståndsenheten startar ett tillsynsärende för 
att utreda anledningen varför restaurangrapporten inte inkommit.  

Tillståndsenheten kan därefter meddela en erinran eller varning, med stöd av 9 
kap. 17 § alkohollagen.        

Lämnar du inte in restaurangrapporten efter en varning kan tillståndet återkal-
las enligt 9 kap. 18 § alkohollagen. 

Efter den 31 maj kan restaurangrapporter inte registreras av vare sig tillstånds-
havaren själv eller av tillståndsenheten utan skickas direkt till Folkhälsomyndig-
heten 

Enklaste sättet är att registrera uppgifterna via webben är här;                                   

https://alkoholregistret.folkhalsomyndigheten.se/fhi.aspx/account/loggain 

Logga in med ditt organisationsnummer och det lösenord som finns uppe till 
höger på den förtryckta blanketten som du fått utsänt per brev tidigare. 

https://alkoholregistret.folkhalsomyndigheten.se/fhi.aspx/account/loggain


 

Bild; Pixabay 

ENDAST E-TJÄNSTANSÖKNINGAR FRÅN 1 APRIL  

Bakgrunden till att Tillståndsenheten från och med 1 april inte längre tar emot ansök-
ningar per mail eller papper beror på två olika orsaker. 

Dels den allmänna dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR efter engelskans Gene-
ral Data Protection Regulation, som är en europeisk förordning med syftet att stärka och 
harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hante-
ring av personuppgifter. Den hindrar organisationer från att databehandla personupp-
gifter utan rättslig grund. Förordningen antogs den 27 april 2016 och började. 

Vi kan helt enkelt inte garantera dina personuppgifter eller andra för dig känsliga 
uppgifter när du mailar oss. 

Vad gäller att göra ansökan per papper, så använder sig Kommunalförbundet av Bollnäs 
Kommuns diariehantering. Bollnäs Kommun har nu beslutat att från och med i år så ska 
alla handlingar arkiveras digitalt. 

Det gör man med hänvisning till Regeringens och tidigare SKL´s avsiktsförklaring från 
2015 om en digital förnyelse för Sverige i projektet ”Digitalt först” men även för kommu-
nens egna mål om engagerade medborgare, ekonomisk hushållning och delaktigt arbets-
sätt. 

Vid ansökningar per papper behöver handlingarna kanske kopieras, scannas och spa-
ras i någon dator för att slutligen föras till det aktuella datasystemet som gäller för din 
ansökan. Med så pass många moment är det risk för att dina uppgifter inte kan garante-
ras den sekretess som behövs, vilket gör det till en stor fördel med e-tjänstansökningar. 

Det här gör att Tillståndsenheten får an-
passa sig och enbart ta emot ansökningar 
på våra   e-tjänster. 

Den som  absolut inte har möjlighet eller 
inte kan ta hjälp av någon annan får kon-
takta oss för att boka en tid på Tillstånds-
enheten för hjälp. 

 
 

 

15 JANUARI  - 1 MARS                                                

Lämna in restaurangrapport via 
webben på;  

https://rapportering.folkhalsomyndigheten.se 

1 MARS     

Påminnelseavgift nr. 1 för ej inläm-
nad restaurangrapport sänds ut.             

20 APRIL - SÖDERHAMN 18-21 

Krögarträff i Söderhamn med utbild-
ning i systematiskt brandskyddsar-
bete. Inbjudan kommer 

21 APRIL - BOLLNÄS 18-21 

Krögarträff i Bollnäs med utbildning 
i systematiskt brandskyddsarbete – 
Inbjudan kommer 

1 MAJ 

Sista dag för restaurangrapporter 

4 MAJ - Bollnäs, 18-22 

Utbildning i alkohollagen för till-
ståndshavare och personal 

11 MAJ - Söderhamn, 18-22 

Utbildning i alkohollagen för till-
ståndshavare och personal 

25 MAJ - Söderhamn 18:30-21:30 

Utbildningsdag i alkohollagen för 
sommar och extrapersonal  

26 MAJ - Bollnäs 18:30-21:30 

Utbildningsdag i alkohollagen för 
sommar och extrapersonal  

 

11 NOVEMBER 

Heldags Krögarträff med särskilt in-
bjudna föreläsare. 

Boka in dagen redan nu i in kalender 

 

 

KALENDERN 

https://rapportering.folkhalsomyndigheten.se/


    AAS– UTBILDNING KRÄVS VID NATTÖPPET 

Sedan Kommunalförbundets Policy och Riktlinjer för alkoholservering beslutades 2016, finns 
ett krav på de som söker serveringstillstånd till 02:00 att tillståndshavaren skall ha genomfört 
utbildningen Ansvarsfull Alkoholservering. Det räcker inte att bara ha genomfört kunskaps-
provet med godkänt resultat på Folkhälsomyndigheten. 

Serveringsansvariga, som ska ersätta tillståndshavaren, behöver självfallet också ha genom-
fört utbildningen. 

Dessutom är det förstås bra om all  övrig personal också utbildats. 

Då kostnadsfria utbildningar genomförs varje år, borde all personal anmälas till utbildningen. 

OM DET BRINNER—VAD GÖR NI DÅ?                                                                  

UTBILDNING I SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE (SBA) I APRIL.               

Alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att du som är tillståndsha-
vare, på ett metodiskt sätt ska gå igenom ditt behov av brandskydd.                                                    
Se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och det material som är 
nödvändigt. Dels för att se till att förebygga brand och dels för att veta vad som ska  hända 
och vem som ska göra vad, om olyckan ändå är framme. 

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av storlek och 
verksamhet. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsans-
varig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget.                          
Man kan säga att det här är extra viktigt på ett ställe som serverar alkohol, där en del män-
niskor kanske har ett något nedsatt omdöme. 

Dagens krav enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 § anger i princip att ansvaret för 
förebyggande brandskydd faller direkt på ägaren eller nyttjanderättshavaren av en byggnad 
eller anläggning. 

Man ska sträva efter att låta brandskyddsorganisation att vara så lik den vardagliga organi-

sationen som möjligt. Någon behöver bestämma vad som ska göras och vem som gör vad, om 

en brand skulle uppstå., och då är det bra om man delar upp ansvaret på olika funktioner/

roller och inte på enskilda individer.                                                    

Om en utrymning av lokalerna ska fungera eller inte får inte vara beroende av om vissa perso-

ner är på plats eller inte. 

Vet alla som arbetar var släckutrustning finns och hur den fungerar? 

Vet personal vad den ska göra utifrån det arbete den har för dagen? 

Hur ska en anställd agera när en brand upptäcks? Hur larmas räddningstjänsten? 

Hur ska alla inblandade agera om larmet aktiveras? Var ska alla återsamlas? 

Hur organiseras hjälpen till dem som behöver hjälp med att utrymma? 

Hur säkerställer ni att alla har utrymt? Vem möter upp räddningstjänsten? 

Till krögarträffarna i Söderhamn 20 april och Bollnäs 21 april ,                                                 

kommer Linn Johnsson på Räddningstjänsten och håller kostnadsfri utbildning i detta. 

Vi förutsätter att tillståndshavare och serveringsansvariga, eller om någon har utsett någon 

annan person som brandskyddsansvarig, deltar på dessa utbildningsdagar                                        

Välj ort och datum för att delta 

 

Om det brinner - vad gör du då? 

Är  planen klar? 



RISK FÖR BRIST PÅ ORDNINGSVAKTER - SE ÖVER DITT HUS IN-

FÖR SOMMARSÄSONGEN 

Polismyndigheten har beslutat att  höja avgifterna för den utbildning som Polisen ger 
för att bli ordningsvakt. Tidigare kostade en grundutbildning 7780 kr. Nu kostar den 
22 875 kr. 

Vart tredje år måste ordningsvakterna dessutom genomgå en fortbildning för att få 
fortsätta ha kvar sitt förordnande. Tidigare kostade den utbildningen 1700 kr. men från 
nu så kostar den 8000 kr. 

Det här har gjort att många som redan är ordningsvakter nu funderar över sin framtid 
som ordningsvakt. 

I vårt område har det ännu så länge varit lugnt, Tillståndsenheten har inte direkt fått 
några besked om att några ska sluta. Däremot så förstår vi att rekryteringen av nya del-
tagare till grundutbildningen kommer att bli svårare. 

De som avser att ha arrangemang till våren  och sommaren behöver ha en bra planering 
och boka sina ordningsvakter i god tid. Likväl som att söka tillstånd enligt ordningslagen 
i god tid.  

Finns det ett krav på ordningsvakter från Polismyndigheten och du har sökt tillstånd 
sent, kan det göra att det inte finns några ordningsvakter att tillgå för ditt arrangemang, 
och då har du plötsligt inte rätt att ha ditt arrangemang. 

 

TILLFÄLLIGA TILLSTÅND UNDER SOMMAREN  

Ansökningar för arrangemang som ska ske juni-augusti ska därför vara inläm-
nade senast 15 maj för att vi ska vara säkra på att hinna handlägga alla ansök-
ningar innan ert arrangemang ska ske. 

Med hjälp av de anvisningar som finns på vår hemsida under”serveringstillstånd” 
kan du enkelt se till att alla handlingar vi behöver få in för just din ansökan, också 
lämnas in komplett. 

Observera att du först läser igenom anvisningarna för det tillstånd du söker och 
samlar in alla dokument vi kräver, och därefter gör ansökan via våra e-tjänster. 

Ansökan görs via våra E-tjänster på denna länk;   
http://alkt.kfhalsingland.se/alktwebbformskfhalsingland/Start.aspx 

VIKTEN AV UTBILDNINGAR 
INOM ALKOHOLRELGERNA 
FÖR ALLA PÅ STÄLLET 

Några av våra inspektörer som besö-
ker er på era serveringsställen har 
arbetat i många år. Under de träffar 
vi har med inspektörerna berättar 
dom att det börjar visa sig på era 
ställen att ordningen blivit sakta lite 
bättre och att fler bland personalen 
visar att man tar ansvar för sitt ar-
bete med serveringen av alkohol. 

Ordningen och berusningsgraden är 
absolut bättre än den var för 10 år 
sedan, och det beror till viss del på 
att fler går utbildningarna och förstår 
att ta ansvar för sitt arbete. 

Det här är glädjande för Tillståndsen-
heten och borde också vara det för 
tillståndshavarna. 

Om nu alla fortsätter att anmäla så 
många som möjligt till våra kostnads-
fria utbildningar, så kommer det att 
bli ännu lite bättre. 

Så glöm inte att anmäla din personal 
till kommande utbildningstillfällen 

http://alkt.kfhalsingland.se/alktwebbformskfhalsingland/Start.aspx


Meddela ändringar 
 

Det är viktigt för tillståndsenheten 
att ha rätt uppgifter till dig och ditt 
företag.                                                               
Därför uppmanar vi dig att meddela 
oss; 

 Adress/mail/telefon -ändringar  till 
ditt företag 

 Adressändringar för fakturering 

 Ändrade förhållanden i bolaget, ny 
ägare, delägare eller bolagsform 

 Upphör din verksamhet ska det 
anmälas till tillståndsenheten 

 Upphör du med försäljning av 
tobaks- folköls- eller receptfria 
läkemedel, ska det anmälas 

 Avser du att börja sälja någon 
produkt måste det anmälas 

 

 

 

 

  Kontakta oss via uppgifterna nedan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRBÄTTRINGAR 

Hjälp Tillståndsenheten att bli bättre 

Kontakta oss med de synpunkter du har så att vi får möjlighet att göra/bistå 
med det som saknas. 

Det kanske är någon utbildning som saknas eller utbildningar vid andra tider. 

Kanske är det någon information vi missar som är angelägen eller rent av för 
mycket information. 

Sköter vi oss i våra kontakter mer er. Blur ni korrekt bemötta av oss hand-
läggare och våra inspektörer. 

Säg något så ska vi tillmötesgå era önskemål om det är möjligt och rimligt. 

Maila oss på tillstand@kfhalsingland eller ring oss på något av telefonnum-
ren här till vänster 

 

Tillståndsenheten KFH 

 
Besöksadress 
Brand och Ambulansstation 
Nylandsvägen 2 
821 30 Bollnäs 
 
Postadress 
KFH 
Tillståndsenheten 
821 80 Bollnäs 
Christer Skoglund      
alkoholhandläggare                               
073-275 39 98  

Frasse Eriksson 
alkoholhandläggare                                 
073-275 39 90 

Mailadress;  
tillstand@kfhalsingland.se 

 

Här hittar du oss på webben: 
www.kfshalsingland.se    
                                               
Klicka på Tillståndsenheten  

Där finns den information du behöver 

 

HANDLINGAR SOM SKA BIFOGAS TILL EN ANSÖKAN 

Det är påfallande ofta som Tillståndsenheten får in ansökningar som inte inne-
håller begärda eller godkända handlingar, och som behöver kompletteras. Onö-
digt kan tyckas då handläggningen för en ansökan bara tar längre tid då. 

Framförallt gäller det; 

Verksamhetsberättelsen. Vare sig du söker ett stadigvarande serveringstillstånd 
eller ett tillstånd för ett tillfälligt arrangemang, så behöver du på ett tydligt sätt, 
skriftligen berätta vad som kommer att hända. Använd vårt hjälpdokument                
Beskrivning av verksamheten som hjälp när du gör din verksamhetsbeskrivning.  

Viktigt för att dels Tillståndsenheten ska förstå vad som ska ske, men kanske ännu 
mer för att de andra myndigheterna som t.ex Polismyndigheten och Räddnings-
tjänsten ska förstå vad som ska ske, när vi skickar en remiss till dessa.                           
När vi skickar en remiss, frågar vi ju egentligen om den myndigheten anser att det 
är lämpligt att tillstånd till servering av alkohol medges, och då är det viktigt med                                        
en bra verksamhetsbeskrivning för att den myndigheten ska förstå. 

Ritningar. Är en ganska central del i en ansökan och bör vara väldigt tydlig. Rit-
ningen ska visa alla utrymmen som ingår för ansökan, ha möblering inritad och 
nödutgångar utmärkta på ritningen. Dåliga ritningar accepteras inte. 

Ekonomisk redovisning. Tillståndsenheten har att kontrollera om sökanden är 
lämplig ur ekonomiskt hänseende. På vår bilaga Finansieringsplan behöver man 
därför redan när man ansöker vara noggrann med vad vi frågar efter på bilagan. 

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

