
 

COVID- 19 VIRUSET INNEBÄR STORA KONSEKVENSER 

Hur inleder man ett nyhetsbrev i Coronatider? 

Mer än halverad omsättning för många, för några ända upp till 90% mindre för-
säljning. Personal som tvingas permitteras eller varslas om uppsägning för att 
företagen ska ha en liten chans att överleva i dessa tider. 

Folkhälsomyndigheten införde på uppmaning av regeringen nyligen restriktioner 
som innebär att bara bordsservering kommer att tillåtas på restauranger, kaféer, 
barer och nattklubbar. 

Ändå har vi säkert inte sett allt som kanske behövs tas till, för att förhindra en 
snabb smittspridning av viruset. 

Sverige har valt en lite annan väg att hindra smittan än flera andra länder, där 
man stänger sina gränser eller områden och till olika grad förbjuder människorna 
att gå utomhus. I Sverige är vi mycket friare och verksamheterna kan fortsätta 
bedrivas i högre grad. 

Men och här kommer ett stort men, Sverige ställer därmed höga krav på att var 
och en tar sitt ansvar för att hindra snabb spridning. Om varje privatperson följer        
råden att undvika närhet till andra människor, hindras snabb spridning.  

När det gäller serveringsställen av skilda slag, behöver de se till att följa den            
föreskrift och de frågor och svar som Folkhälsomyndigheten gett ut. Vi ber alla 
som läser detta att fundera över sitt eget och sitt företags ansvar för att hindra 
snabb spridning.   

Alternativet är nog att myndigheterna tvingas ta till mer inskränkande åtgärder. 

 

TROTS CORONA, SÅ HAR INTE ALKOHOLLAGEN ÄNDRATS.                                        
Samma regler som innan utbrottet, gäller fortfarande, vilket är viktigt att komma 
ihåg nu när ekonomin kanske är extra svår för de flesta. 
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Tänk på maxgränsen om                

50 personer 
 

Det är viktigt att alla följer den före-
skrift och allmänna råd (HSLF-FS 
2020:9)som Folkhälsomyndigheten 
beslutade om 24 mars. 

Slarvar man eller struntar i reglerna 
kan det leda till straffansvar.                

Ansvaret 

3 § Den som bedriver livsmedelsverk-
samhet, som t.ex en restaurang  ska 
som ett led i sin egenkontroll ha ruti-
ner för hur verksamheten kan för-
hindra smittspridning av covid- 19 
bland besökare.  

Avstånd mellan kunderna                                              
Det står inte föreskriften från Folk-
hälsomyndigheten hur långt emellan 
människorna det måste vara.  Bara  att 
det inte får förekomma trängsel mel-
lan människor i köer, vid bord, bufféer 
eller bardiskar utan besökare ska 
kunna hålla avstånd mellan varandra. 
 
Viruset sprids genom droppsmitta 
mellan människor och därför kan  
en riktlinje kan vara att hålla lite mer 
än en armlängds avstånd till varandra. 
 

Antal på restaurang med dans 

Från och med söndag den 29 mars får 
allmänna sammankomster och offent-
liga tillställningar ha max 50 delta-
gare. Beslutet fattades av regeringen 
under fredagen 27 mars. 

Folkhälsomyndigheten gav Polismyn-
digheten i uppdrag att förtydliga vad 
en offentlig tillställning är. Polisen har 
nu kommit med kompletterande in-
formation som finns på denna länk; 

Under frågor och svar, längst ner, kan 
man läsa att restauranger som har 
tillstånd enligt ordningslagen att hålla 
allmänna sammankomster i form av 
dans, får ta in 50 personer som befin-
ner sig på dansgolvet, samt därutöver 
ha matgäster som sitter vid bord och 
äter. 

Det ankommer ändå på tillståndsha-
varen att se till att trängsel inte upp-
står och att armlängds avstånd mellan 
människorna hålls. 

KREATIVA KRÖGARE VÄGRAR GE UPP, ORDNAR HEMKÖRNING 

När inte kunderna längre kommer till restaurangen i lika stor omfattning, kommer 
restaurangen i stället till kunderna. 

Coronaviruset har fått allt fler kunder att vilja hålla sig hemma om dagarna. Områdets 
restauranger gör vad de kan för att överleva, bland annat har en del börjat erbjuda sitt 
matutbud för avhämtning eller till och med hemkörning, som ett alternativ för alla som 
inte vill äta ute just nu.  

De som tillståndsenheten talat med berättar att det var en stor del äldre som från bör-
jan beställde hemleverans av sin lunch, men att det blir fler och fler som upptäcker 
möjligheten att få maten hemlevererad. 

Flera ställen erbjuder hela eller delar av sin meny för avhämtning också, och det tycks 
som om det är ännu en liten livlina för restaurangerna. 

Trenden sprider sig, för vad ska man göra när kunderna uteblir och omsättningen mer 
än halveras. 

Tillståndsenheten hoppas på fler kreativa idéer som fler kan anamma. 

KOMMUNALFÖRBUNDET UNDERLÄTTAR FÖR FÖRETAGEN 

Idag 1 april tog direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslut                                   
om att göra vad som är möjligt för KFH, för att underlätta för företagen att överleva 
denna kris som råder i branschen. 

Man beslutade om att de tillsynsavgifter som skickas till företagen den här årstiden, får 
en sista betalningsdag den 30 september. Normalt sett har man 30 dagar på sig att be-
tala en faktura, men nu utsträcks alltså tiden betydligt.  

Sedan tidigare har respektive kommun som ingår i förbundet, gått ut med att tillåta att 
uteserveringarna får användas redan från 1 april till och med 31 oktober. Idag fast-
ställde direktionen att uteserveringarna får användas under dessa tider. 

Att kunna använda uteserveringarna tidigare, gör ju dels att trängseln inte blir lika stor, 
och kanske att en del kunder hellre väljer att sitta ut i friska luften. 

För de som har serveringstillstånd på sina uteserveringar, gäller samma serveringstider 
som tidigare. 
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KALENDERN 
 
 

20 APRIL -  Söderhamn  18-21 

Krögarträff i Söderhamn med ut-

bildning i systematiskt brand-

skyddsarbete. Diskussioner om 

det uppkomna läget med Coro-

naviruset. Inbjudan kommer.  

21 APRIL - BOLLNÄS  18-21 

Krögarträff i Bollnäs med utbild-

ning i systematiskt brandskydds-

arbete. Diskussioner om det upp-

komna läget med Coronaviruset. 

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 

inbjudna föreläsare. 

Boka in dagen redan nu i din            
kalender 

UTBILDNINGAR OCH TRÄFFAR UNDER VÅREN / FÖRSOMMAREN 

Det är av största vikt  att tillståndshavare, serveringsansvariga och serverings-personal 
fortsätter att utbildas i alkohollagens regler. Så trots pandemin med Coronaviruset             
planerar vi för fortsatta utbildningstillfällen för dessa. 

Överlag kan vi konstatera att det också ger resultat när fler i personalen kan regelverket 
och att man får en mer samstämmig syn över hur man ska arbeta på varje ställe. Våra             
inspektörer som arbetat under många år märker en klar förbättring , just på grund av att 
fler personer har kunskapen.                                  
Du hittar utbildningsdatum här till höger. 

Något som skulle behövas i större utsträckning på många ställen är en alkoholpolicy som 
utarbetats tillsammans med all personal. Ett dokument där man i förväg har bestämt hur 
var och en ska agera vid olika tillfällen och t.ex. en gemensam syn på berusningsnivå på just 
sitt eget ställe.                                                
Tillståndsenheten  ber att få återkomma något senare med utbildning och aktiv hjälp för att 
ta fram en fungerande alkoholpolicy.                                                                          

I Coronatider dyker det också upp frågor som kanske inte funnits tidigare.                     
Kanske frågor om restriktioner, eller hur dessa ska tolkas, och som man behöver få möjlig-
heten att ställa frågor om. Kanske finns också tankar och idéer om hur man lokalt ska tackla 
situationen som är. Vad säger myndigheterna? Vilka regler finns? Vilka åtgärder har Sverige 
vidtagit för att serveringsställen ska överleva? Hittills. 

Tillståndsenheten planerar en krögarträff i Bollnäs för Ovanåker/Bollnäs och en i Söder-
hamn.                                                                                                                                                             
Datum för träffar här till höger. 

 

Tillståndsenheten bokar tillräckligt stora lokaler för att hålla gott avstånd till varandra.  
Alternativt att det blir fler utbildningstillfällen, om många anmäler sig. 

Personer som ska delta i utbildningar och träffar får självklart inte delta om man är              
förkyld, har feber eller på annat sätt känner sig sjuka. 



AAS– UTBILDNING KRÄVS VID NATTÖPPET EFTER KL. 01:00  

 

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 utbild-
ningen Ansvarsfull  Alkoholservering.                                                                                                                                                                                     
  
Det räcker inte att bara ha genomfört kunskapsprovet med godkänt resultat på Folkhälsomyndig-
heten.                                                                                     
Serveringsansvariga, som ska ersätta tillståndshavaren, behöver självfallet också ha genomfört 
utbildningen. 
Dessutom är det förstås bra om övrig personal också utbildats. 

INGEN MAT =                   
INGEN ALKOHOL 
 

Hur länge måste köket vara 
öppet ? 

Enligt alkohollagen ska man 
erbjuda full meny klockan 
11:00- 23:00.                                 
Att kunna erbjuda lagad eller 
tillredd mat mellan dessa 
tider är en förutsättning för 
att få servera alkohol.                  
Förutom att det här står i 
lagen, är det en rättvisefråga 
också – ska en behöva ha 
mat, då ska alla ha mat. 

 

Efter klockan 23:00                         
kan man erbjuda ett fåtal 
enklare rätter, men det måste 
vara flera maträtter som er-
bjuds. Det kan vara av karak-
tären paj, pizzaslice, hambur-
gare eller liknande och det 
går bra att värma maten. Det 
är aldrig tillräckligt att efter 
klockan 23:00 bara erbjuda 
nötter och chips eller lik-
nande snacks.  

 

Fram till klockan 23:00 måste 
man alltså ha sitt kök igång så 
att det går att beställa mat 
från den menyn som är grun-
den till att man överhuvudta-
get får servera alkohol.  

 

Ett bra sätt att visa att man 
säljer mat är att ha en snygg 
barmeny med ett litet mindre 
utbud av olika sorters lagad 
mat, som står på alla bord. En 
sån barmeny tillsammans 
med väl synliga skyltar i baren 
kan göra en hel del merför-
säljning. 

 

En nöjesrestaurang som inte 
öppnar förrän ganska sent på 
kvällen undantas inte från 
kravet på lagad mat. Här be-
höver man alltså ha en varie-
rad meny, som man faktiskt 
markandsför på ett bra sätt 
till sina kunder. 

HUR BLIR DET MED DE TILLFÄLLIGA TILLSTÅNDEN I SOMMAR ? 

2019 fick tillståndsenheten in ungefär 40 tillfälliga tillstånd under sommaren, men hur blir det i 
år? 

Men hur många blir det i år? I dag skrivs 1 april och viruspandemin pågår för fullt. Alla har svårt 
med sin planering inför framtiden. Likväl kommer den att behövas. 

Det är av största vikt att den som planerar för tillfälliga arrangemang under sommaren att komma 
in med en ansökan så snart det är möjligt. 

Om nu viruspandemin avtar och Sverige släpper på restriktionerna, kommer det förmodligen in 
ett stort antal ansökningar till tillståndsenheten i sista stund. Det blir då en situation som blir svår 
eller möjligen omöjlig att hantera. 

Handläggningstiden för tillfälliga tillstånd kommer fortfarande att vara ca. 4 veckor och är svår att 
påverka då ansökningarna måste sändas ut på remiss till andra myndigheter. 

Det du kan göra själv för att din ansökan ska gå så fort som möjligt är att se till att den är komplett 
när du ansöker. Här under anvisningar finns en länk som berättar vilka handlingar som du behö-
ver komma in med. 

Var noga med att lämna in en bra verksamhetsbeskrivning. Ta hjälp av vårt hjälpdokument för att 
göra en bra beskrivning. 

Du behöver också ha en ritning som är tydlig. Det duger inte med en print screen från Google 
Maps eller liknande. 

Samla ihop alla handlingar vi kräver på våra anvisningar, scanna dessa och lägg i en särskild mapp 
i din dator. Därefter följer du denna länk för att göra din ansökan, e-tjänst för ansökan 

Vi förstår att det kan vara svårt med planeringen för dina tänkta arrangemang, när ingen i dagslä-
get vet hur utvecklingen av Coronaviruset blir, men risken är att tillståndsenheten inte hinner 
handlägga din ansökan om den kommer in alltför tätt inpå det arrangemang du har för avsikt att 
ha. 

http://www.4suppdatera.se/4suploads/61051/sidor/bilder_sidor/Anvisningar%20f%C3%B6r%20tillf%C3%A4lligt%20tillst%C3%A5nd%20till%20allm%C3%A4nheten%202019-04.docx
http://www.4suppdatera.se/4suploads/61051/sidor/bilder_sidor/Beskrivning%20av%20verksamheten%20stadigvarande%20serveringstillst%C3%A5nd%20till%20allm%C3%A4nheten%20-%20KFH.pdf
http://alkt.kfhalsingland.se/alktwebbformskfhalsingland/Start.aspx


 

ENDAST ANSÖKNINGAR           
VIA  E-TJÄNSTERNA                   
FRÅN 1 APRIL  

 
Bakgrunden till att Till-
ståndsenheten från och 
med 1 april inte längre tar 
emot ansökningar per 
mail eller papper beror på 
två olika orsaker. 
Dels den allmänna data-
skyddsförordningen, mer 
känd som GDPR. Vi kan 
helt enkelt inte garantera 
dina personuppgifter eller 
andra för dig känsliga upp-
gifter när du mailar oss. 
Det andra är att när det 
gäller göra ansökan per 
papper, så använder sig 
Kommunalförbundet av 
Bollnäs Kommuns diarie-
hantering och arkivering. 
Bollnäs Kommun har nu 
beslutat att från och med i 
år så ska alla handlingar 
arkiveras digitalt vilket gör 
att vi inte kan ta emot 
papper längre.  
 
Den som  absolut inte har 
möjlighet eller inte kan ta 
hjälp av någon annan, får 
kontakta oss för att boka 
en tid på Tillståndsenhet-
en för hjälp. 

 
 
 

Klicka på länken till våra 
e-tjänster här 
 

OM DET BRINNER—VAD GÖR NI DÅ?                                                                  
UTBILDNING I SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE (SBA) PÅ 
KRÖGARTRÄFFARNA I APRIL.                
 
Alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd.                                     
Det innebär att du som är tillståndshavare, 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, brandskyddsan-
svarig, 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 
människor 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 bygg-
nad 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 funktion-
er/roller och inte på enskilda individer.                                                     
 

Om en utrymning av lokalerna ska fungera eller inte får inte vara beroende av om vissa per-
soner 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? 
 
Men hur gör man? 
Anmäl dig till någon av krögarträffarna i april, så får du grundkunskapen 

Till krögarträffarna i Söderhamn 20 april och Bollnäs 21 april ,                                               

kommer Linn Johnsson från förebyggandeavdelningen inom KFH / 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.                                        

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANGRAPPORTERNA FÖR 2019 
 

FoHMFS 2014:5, Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska upp-
gifter avseende servering; 

1 § Den som enligt alkohollagen (2010:1622) har stadigvarande tillstånd att 
servera spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker eller starköl ska varje år 
lämna uppgifter enligt vad som anges i dessa föreskrifter. 
 
För ganska många tycks det här komma som en överraskning varje år.  
Tyvärr är det flera som får både en och två påminnelseavgifter för att inte ha 
redovisat restaurangrapporten i tid. 
Rätt onödigt kan man tycka. Med dagens moderna kassaregister borde det 
vara lätt att skapa så många varugrupper man behöver för varje dryckesslag, 
vilka man sen kopplar varje försäljning till.  
Vid slutet på året borde det då vara enkelt att göra en årsavläsning på kassa-
registret, och får alla försäljningssiffror direkt. Inköpen för varje dryckesslag 
borde finnas i bokföringen, men kom ihåg att alkoläsk inte är cider eller vin 
som några bokför det som. Alkoläsk är sprit och ska även bokföras som sprit 
om det ska bli rätt. 
 
Ta hjälp av din leverantör för att programmera kassaregistret på rätt sätt, så 
borde du hinna lämna in rapporten i tid. 

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  

Frasse Eriksson                                    
alkohol och tobakshandläggare                                                             
073-275 39 90 

Mailadress;  
tillstand@kfhalsingland.se 

 

 

 

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

 

TILLSTÅNDSENHETEN 
HAR FLYTTAT 
 

Behöver du besöka oss?  
Läs då detta. 
 
Tillståndsenhetens kontor finns 
från och med 22 januari 2020 i 
samma lokaler som Räddnings-
tjänsten/Brandkåren på Ny-
landsvägen 2, mitt emot Bollnäs 
sjukhus. 

Hit är man lika välkommen som 
tidigare, då vi fanns i Kulturhu-
set. 
 

Besök till Tillståndsenheten, 
hänvisas alltså numer till  
Räddningstjänsten/Brandkåren 
Nylandsvägen 2, Bollnäs 
 
Mitt emot Bollnäs sjukhus 

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

