
EN DAG ÄR PANDEMIN ÖVER—VAD HÄNDER DÅ ? 
Hur ska man egentligen kunna planera efter Corona/Covid-19 ?                                                     
Utan att kunna se in i framtiden. 

Som det ser ut i skrivande stund, får vi vänja oss med tanken på att Corona-
pandemin fortsätter att drabba oss för lång tid framöver. Även om det nu kommer 
att finnas vaccin tillgängligt in en ganska kort framtid, vet vi inte effekterna av 
detta vaccin. Viruset kommer att fortsätta finnas och drabba människor i alla fall. 

Vad kommer det att innebära för restaurang och besöksnäringen?                             
Kommer kunderna att ändra sitt beteende vad gäller nöjen och behov av att 
träffas? Kommer kunderna ha ett större behov av att beställa mat för avhämt-
ning? Vågar kunderna ställa sig i en bar och beställa drycker själv? Vågar/kan 
människor resa utomlands för sin semester? Kommer den inhemska (svenska) 
turismen fortsätta vara ”hemester” eller kommer den till och med att öka? 

Kommer det att finnas tillräckligt med personal att anställa, eller har ungdomarna 
valt andra vägar nu? 
 

TROTS ALLT ELÄNDE FINNS DET GOTT OM LJUSGLIMTAR ! 

Glädjande nog kan vi konstatera att inget företag i vårt område hittills har gått i 
konkurs. Tvärtom har vi i våra kontakter med företagen hört att det går, även om 
några har det jobbigt. För några andra har utvecklingen varit överraskande bra, 
man har till och med ökat sin omsättning. De som drabbats hårdast är hotell och 
konferensverksamhet samt nattklubbar, vars försäljning fortfarande är väldigt låg. 

Annat positivt är att många människor nu tagit till sig beteendet att hålla avstånd 
och vara noga med hygienen, vilket underlättar något för olika serveringsställens 
krav på distansering. Tyvärr tycks det vara sämre på den fronten i takt med intag 
av alkoholdrycker, och 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.                                                          

Ansvaret vilar tungt på tillståndshavarnas axlar. 

 

 

Innehåll 

 

Trängseltillsyner under sommaren .... 2 

Information om Corona/Covisd                                  

på andra språk ...................................... 2 

Tänk på maxgränsen ............................ 2 

50 personers– gränsen vad gäller  ..... 3 

Kalendern  ............................................. 3  

Ansöknings och tillsynsavgifter  ........ 3  

Praktikanter och kompisar som                          

jobbar ..................................................... 4  

Nytt lagförslag från regeringen om                           

lättnader för restauranger.................... 4  

Försenade årsredovisningar är ett                         

bokföringsbrott ..................................... 4  

Inställda utbildningar och träffar under                     

våren  på grund av Corona/Covid  ...... 5 

Tillsynsavgifterna är utsända ............. 5 

Ansökningar via E-tjänster .................. 5 

Rökförbudet—hur har det gått? .......... 6 

Tillståndsenheten har flyttat ............... 6 

Meddela ändringar ................................ 6 

Kontaktuppgifter ................................... 6 

 

NUMMER 3  2020 

 
 

Tillstånds 
NYTT 

 

 

 

INFORMATION OCH NYHETER  
FRÅN TILLSTÅNDSENHETEN FÖR DIG OCH 
ALL PERSONAL PÅ DIN RESTAURANNG 

STÖRRE ? 

    A
N

SV
A

R
 



 

Tänk på maxgränsen om                

50 personer 
 

Det är viktigt att alla följer den Lag 
(2020:526) om tillfälliga smittskyddsåt-
gärder som trädde ikraft 1 juli och  
gäller åtminstone fram till årets slut. 

Ansvaret 

Lagens innehåll och syfte;  

1 § I denna lag finns bestämmelser om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder för att 
förhindra spridning på serveringsstäl-
len av det virus som orsakar covid-19.  

Folkhälsomyndighetens föreskrift; 

Viktiga åtgärder att undvika trängsel.  

Enligt Folkhälsomyndighetens nya 
föreskrifter bör besökare kunna hålla 
minst en meters avstånd till andra 
sällskap på ett serveringsställe.             
Inom ett sällskap är det var och ens 
ansvar att hålla det avstånd som be-
hövs. Allmänt rekommenderar Folk-
hälsomyndigheten lite mer än en arm-
längds avstånd till andra människor. 

– Att hålla avstånd är en viktig smitt-
skyddsåtgärd. Det blir extra viktigt när 
personer vistas i lokaler med männi-
skor som de normalt inte träffar. Där-
för innehåller föreskriften regeln om 
en meter mellan sällskap på serve-
ringsställen, säger Folkhälsomyndig-
heten. 

Av föreskrifterna framgår att mat och 
dryck endast får serveras till besökare 
som sitter ned vid ett bord eller vid en 
bardisk, samt att serveringsställen ska 
erbjuda möjlighet till handtvätt eller 
till att använda handsprit. 

De nya föreskrifterna kompletterar 
bestämmelserna i den nya lagen 
(2020:526) om smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen som trädde i kraft 
den 1 juli. Lagen innebär att serve-
ringsställen som restauranger, barer 
och caféer har ansvar för att vidta 
åtgärder för att förhindra spridning av 
covid-19. Det är kommunerna som 
ansvarar för att både bedriva tillsyn 
och fatta beslut om förelägganden och 
förbud om lagen inte följs. 

De nya föreskrifterna träder i kraft den 
7 juli 2020. 

TRÄNGSELKONTROLLER I SOMMAR 

Tillståndsenheten har på uppdrag av miljöförvaltningarna i vårt område bistått dessa 
med tillsyner av trängsel på kvälls och nattetid. 

Mer glädjande ljusglimtar är att tillståndsenheten i vårt samarbete med miljöförvalt-
ningarna, kunnat konstatera att de regler för trängsel som infördes först i mars och se-
nare blev till lag i mitten av juni, följs väldigt bra av restauranger och andra serverings-
ställen. Vårt samarbete med miljö har visat att så gott som alla ställen själva har vidtagit 
åtgärder för att förhindra trängsel och har vid påpekanden från miljö rättat till sådant 
som man själva missat. 

Sträck på er tillståndshavare och personal, för att ha tagit ansvar att minska smittan. 

Tillståndsenheten har sedan juni till slutet av augusti, genomfört 119 tillsyner på ställen 
med serveringstillstånd och utan tillstånd, som även omfattas av trängsel i vårt område. 
Därutöver har miljöenheterna gjort en mängd egna tillsyner. Det har framkommit påpe-
kanden om trängsel, det har det, men väl hanterat av miljöhandläggarna, i god dialog 
med restaurangerna och andra ställen, har rättelser nästan alltid skett. 

Fortsätt ta ansvar, slappna inte av. Hur får du och din personal kunderna att respek-
tera avstånd och smittspridning? Även kl. 01:15 på natten. 

INFORMATION OM CORONA PÅ ANDRA SPRÅK 

Det finns mycket spekulationer om Covid/Corona  ute i samhället. Den ena säger si och 
den andra säger så, sen har vi alla möjliga åsikter på sociala medier vad som är rätt och 
fel. Säkraste informationen får vi ändå från våra myndigheter som stöder sig på den 
forskning som finns till hands och är verifierad. 

På Krisinformation.se finns samlad information . Webbplatsen drivs av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, men informationen är gemensam från alla myndigheter i 
Sverige.  På sidan finns även bra och användbart material för bl.a. restauranger. 

På sidan finns bland annat information om Corona/Covid på 27 andra språk att skriva 
ut.  

Håll ner CTRL- knappen och klicka på Krisinformation här nere för att komma till in-
formationen. 

Dina besökare får lättare att acceptera era trängselregler om dom får information på 
sitt eget språk. Ladda ner och skriv ut. 

 

 

http://rkrattsbaser.gov.se/sfst/adv?fritext=2020%3A526&sbet=&rub=&org=&upph=false&post_id=2
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst/adv?fritext=2020%3A526&sbet=&rub=&org=&upph=false&post_id=2
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst/adv?fritext=2020%3A526&sbet=&rub=&org=&upph=false&post_id=2
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/419aae6d128c4f43ac87ea785ec9d7b3/hslf-fs-2020-9.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/419aae6d128c4f43ac87ea785ec9d7b3/hslf-fs-2020-9.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/419aae6d128c4f43ac87ea785ec9d7b3/hslf-fs-2020-9.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/419aae6d128c4f43ac87ea785ec9d7b3/hslf-fs-2020-9.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/419aae6d128c4f43ac87ea785ec9d7b3/hslf-fs-2020-9.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/419aae6d128c4f43ac87ea785ec9d7b3/hslf-fs-2020-9.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/419aae6d128c4f43ac87ea785ec9d7b3/hslf-fs-2020-9.pdf
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages


 

KALENDERN 

 

19 OKTOBER  9:30– 16               
Heldags Krögarträff i Bollnäs 
med flera inbjudna föreläsare.   
  

 Smittskydd om Corona 
 Trängselregler 
 Systematiskt brandskydd 
 Ordningsvakters roll 
 Skatteregler för restauranger                                                          
 

Inbjudan kommer.                                  
Boka in dagen redan nu i din            
kalender 
 

9 NOV - SÖDERHAMN 9-16  

AAS– utbildning för tillståndsha-

vare och personal.             

Alkohollagens bestämmelser och 

risker med alkohol.                   

Inbjudan kommer.  

16 NOV - BOLLNÄS  9-16 

AAS– utbildning för tillståndsha-

vare och personal.             

Alkohollagens bestämmelser och 

risker med alkohol.                   

Inbjudan kommer.  

23 NOV—SÖDERHAMN  18-21 

Utbildning i alkohollagen, serve-

ringsregler, för tillståndshavare 

och personal. Inför julbord mm. 

Inbjudan kommer.  

24 NOV - BOLLNÄS 18-21 

Utbildning i alkohollagen, serve-

ringsregler, för tillståndshavare 

och personal. Inför julbord mm. 

Inbjudan kommer.  

Passa på att skaffa dig själv och 
era anställda mer kunskap för att 
undvika onödiga händelser. 
 

Ju fler som kan reglerna, desto 
bättre samarbete och  en mer 
fungerande rörelse. 

ANSÖKNINGS OCH TILLSYNSAVGIFTER 2020—2021 

Ansöknings och tillsynsavgifter för 2020 och fram till halvårsskiftet 2021 finns HÄR 

Ansökningsavgifterna skall vara en del av kostnaden för löner, lokaler och administration 
som Tillståndsenheten har. Dessutom är dom en del av den service Tillståndsenheten 
erbjuder i form av kostnadsfria utbildningar och träffar av skilda slag.  

Tillsynsavgifterna ska finansiera kostnaden för löner och resor som Tillståndsenhetens 
inspektörer har, samt de administrativa kostnader enheten har för  planering och inte 
minst uppföljning av tillsynerna, som ibland leder till ärenden som kan ta lång tid i an-
språk. 

50 PERSONERS- GRÄNSEN—VAD GÄLLER FÖR DEN SOM 

HAR TILLSTÅND ENLIGT ORDNINGSLAGEN 

Sedan 1 juli 2020 gäller en ny lag för serveringar. Den innebär att kommunerna har an-
svaret för tillsyn av trängsel på restauranger, kaféer och andra serveringar. Kommuner-
na har också rätt att tillfälligt stänga en verksamhet. Lagen gäller till och med 31 decem-
ber 2020. 

Serveringsställets ansvar 

Den som driver ett serveringsställen ska ha rutiner för hur smittspridning bland gäster 
kan förhindras. Gäster får bara äta och dricka sittande vid ett bord. Om det är möjligt 
utan att det uppstår trängsel kan gäster även sitta och äta vid bardisken. Dina gäster kan 
också ta med maten för avhämtning.                                              
Lokaler och tillhörande områden ska vara utformade så att trängsel kan undvikas och 
gästerna ska kunna hålla avstånd till varandra.  
 

Regeringen fattade beslut att från 29 mars, om att ytterligare begränsa möjligheten till 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet innebär ett maxantal på 
50 deltagare som avser offentliga tillställningar.  

Med offentlig tillställning avses: 
• tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning 
• danstillställningar 
• tivolinöjen och festtåg 
• marknader och mässor 
• andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkus. 

Vad gäller då för restauranger som har tillstånd för danstillställning?    

Om en restaurang har tillstånd för danstillställning gäller begränsningen om 50 personer 
endast de besökare som befinner sig på dansgolvet. Det går med andra ord att ha fler 
besökare i restaurangen utöver de som befinner sig på dansgolvet. Folkhälsomyndighet-
ens riktlinjer gäller för restaurangen som bland annat innebär att det inte får innebära 
trängsel eller köer i eller i anslutning till lokalen och att besökare ska kunna hålla av-
stånd till varandra.                                  
Allt enligt Polismyndighetens definition på sin hemsida. 

Observera ! Att regeringen kommit med ett nytt lagförslag vecka 35, som innebär 

lättnader för bland annat restauranger. Mer om förslaget på kommande sida. 

https://4suppdatera.se/4suploads/61051/sidor/bilder_sidor/Taxa%20Tillst%C3%A5ndsenheten%202020-06-01--2021-05-31.pdf
https://4suppdatera.se/4suploads/61051/sidor/bilder_sidor/Taxa%20Tillst%C3%A5ndsenheten%202020-06-01--2021-05-31.pdf


FÖRSENADE ÅRSREDOVISNINGAR ÄR ETT BOKFÖRINGSBROTT 

 
Återkallelser av serveringstillstånd beror i nio fall av tio på att det finns brister i ekonomiska frågor.             
Den ekonomiska misskötsamheten behöver inte innebära att en person har begått en brottslig handling, 
men det kan betyda olämplighet att ha ett serveringstillstånd.  
Det kan bero på upprepade beslut om kontrollavgifter från Skatteverket,  ett flertal betalningsuppma-
ning, restföringar hos Kronofogdemyndigheten för skatt eller andra avgifter och förstås bokföringsbrott. 
 
För ett aktiebolag innebär bokföringsskyldigheten bland annat att den löpande bokföringen ska avslutas 
med en årsredovisning. Årsredovisningen måste upprättas i sådan tid att den kan läggas fram vid den 
årsstämma som ska hållas i bolaget inom sex månader från räkenskapsårets utgång.  
 
De företagsformer som omfattas av årsredovisningslagen är aktiebolag, ekonomiska föreningar, handels-
bolag med minst en juridisk delägare, samt bokföringsskyldiga stiftelser. 
 
Tyvärr har vi kunnat konstatera ett flertal för sent inlämnade årsredovisningar till Bolagsverket, för           
restaurangföretag med bolag, inom vårt område. För tillståndsenheten är detta en betydligt allvarligare 
händelse, än att någon har enstaka betalningsuppmaningar eller betalningsanmärkningar. 
Att inte lämna in en årsredovisning tyder på att den löpande bokföringen inte fungerar och behöver där-
för utredas. 
 
Försenade årsredovisningar är ett bokföringsbrott.  
Bokföringsbrott föreligger när någon uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet 
enligt bokföringslagen till exempel genom att underlåta att bokföra affärshändelser, bevara räkenskaps-
information eller lämna oriktiga uppgifter i bokföringen.                                                                                              
Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning. För andra företagsformer 
är det bland annat storleken på företaget som är avgörande för om en årsredovisning behöver upprättas 
eller inte. Det går att läsa mer om detta i bokföringslagen kapitel 6. 
 
Förseningar på mer än fem månader bedöms vanligtvis som bokföringsbrott av normalgraden, oavsett 
omständigheterna i övrigt. Vid förseningar på mellan tre och fem månader vägs även övriga omständig-
heter in. 
Läs vad Ekobrottsmyndigheten skriver om detta HÄR  

PRAKTIKANTER 
OCH KOMPISAR 
SOM JOBBAR 
 

Det förekommer fortfa-
rande att vi vid tillsyner 
träffar på personer om ar-
betar som inte är anställda. 

I alkohollagen 8 kap. 18 §, 
står det tydligt; 
 

Endast den som är anställd 
av tillståndshavaren eller 
som är inhyrd av ett be-
manningsföretag får anli-
tas som köks- eller serve-
ringspersonal eller för upp-
gifter som är av betydelse 
för ordning och nykterhet.  
 

All personal måste alltså 
vara anställda, förutom 
kanske förordnade ord-
ningsvakter som är anlitade 
på annat sätt och betalas 
mot faktura. 
 
Praktikanter får tillåtas ar-
beta 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 upprättat 
praktikkontrakt med skolan 
som också finnas tillhands 
på serveringsstället. 
 
Det är inte tillåtet för serve-
ringsstället att själv komma 
överens med någon person 
om en praktikplats, och 
kanske upprätta ett kon-
trakt med denne. 
 
Att ha personal som arbetar 
som inte är anställda leder 
minst till en varning. 
 
Det här är en rättvisefråga 
som motverkar osund kon-
kurrens och utnyttjande av 
människor. 

NYTT LAGFÖRSLAG FRÅN REGERINGEN OM LÄTTNADER FÖR BLAND 
ANNAT RESTAURANGER                                                                                                                  

 
”50-gränsen är ett viktigt verktyg i kampen mot smittspridningen. Därför kommer den att ligga 
kvar” meddelar Damberg 
 

På en pressträff 21 augusti meddelade  att regeringen lagt fram ett nytt lagförslag om lättnader för 
reglerna om trängsel, som omfattar dels arrangemang och evenemang samt dels för restauranger 
och kaféer.  
Det ena förslaget innebär att restauranger och kaféer ska få anordna till exempel konserter utan att 
det faller under regeln för allmän sammankomst och offentlig tillställning. Med detta undantag 
slipper restauranger förhålla sig till två olika regelverk beroende på vilken aktivitet som äger rum i 
restaurangen. 
 

Det andra förslaget är att vissa arrangemang och evenemang får anordnas med fler än 50 personer 
om det rör sig om sittande publik, samt att arrangören kan vidta åtgärder som innebär att publiken 
kan hålla avstånd. Detta undantag ska dock kombineras med ett maxtak för antalet deltagare. 
 

Förslagen är nu skickade på remiss till ett stort antal organisationer och myndigheter för att säkra 
att undantagen är väl förankrade ur ett smittskyddshänseende.  
Ambitionen är att undantagen ska träda i kraft den 1 oktober. 
 

Hur beslutet kommer att bli, får vi vackert vänta och se. 

https://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/R%C3%A4ttsliga%20fr%C3%A5gor/ARF%202016-4.pdf


 

ENDAST ANSÖKNINGAR           
VIA  E-TJÄNSTERNA                    

 
 
Bakgrunden till att Till-
ståndsenheten 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  
 
Håll ner CTRL– knappen och klicka 
på e-tjänster här ovan 

INSTÄLLDA UTBILDNINGAR  OCH TRÄFFAR PÅ GRUND AV              
CORONA/COVID UNDER VÅREN OCH SOMMAREN KOMMER NU 
ATT GENOMFÖRAS UNDER HÖSTEN                   
 
Som alla andra blev påverkade av Corona/Covid, blev även Tillståndsenheten det.    
  

Kommunalförbundet tog under senvåren beslut om att ställa in alla utbildningar och mö-
ten tillsvidare då smittspridningen var stor och osäkerheten stor. Det här medförde att de 
utbildningar och träffar för serveringsställen som fanns inplanerade ställdes in. 
 
Läget i landet har nu stabiliserats något och en del lättnader i restriktionerna görs på olika 
håll. Det här gör att du bör ha bra koll på vår KALENDER i detta nummer av TillståndsNytt. 
 
Det är av största vikt  att tillståndshavare, serveringsansvariga och serveringspersonal fort-
sätter att utbildas i alkohollagens regler  för att alkohollagens alla regler ska följas på bästa 
vis. 
Det är den samlade kunskapen hos alla  som arbetar på ett ställe som avgör hur väl före-
taget fungerar. Har alla samma regelverk och synsätt att hålla sig till behöver det inte bli 
så många fel eller misstag. 
 

Hösten närmar sig  

TILLSYNSAVGIFTERNA NU UTSÄNDA 
1 april tog direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslut att flytta fram 
betalningen av årets tillsynsavgifter till 30 september för att underlätta situationen 
med Corona/Covid som var då. 
Årets tillsynsavgifter är nu utsända och landar hos tillståndshavarna inom kort. 

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


Meddela ändringar 
 

Det är viktigt för tillståndsen-
heten 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 bolags-
form 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÖKFÖRBUDET PÅ RESTAURANGER OCH ANDRA             
SERVERINGSSTÄLLEN 
 

Drygt ett år har nu gått sedan rökförbudet på uteserveringar och utanför 
entréer trädde i kraft. 

Tillståndsenheten har under perioden gjort ett stort antal tillsyner, där vi även 
kontrollerat om rökning skett. Det är glädjande att kunna konstatera att över-
gången till rökfria uteserveringar gått så smidigt som det gjort. Tillståndsen-
heten uppmärksammade vissa problem under förra sommaren och hösten, 
vilka nu har avtagit till att knappt något påpekande behöver göras. 

Besökarna i vårt område, precis som i resten av landet, har tagit till sig de nya 
reglerna om rökförbud nära entréer och på uteserveringar på ett bra sätt och 
tycks till stor del acceptera dessa. 

Men utan ett bra arbete från tillståndshavarna och personalen, genom skylt-
ning och påminnelser hade det nog funnits fler påpekanden. 

Målet med nya lagen var bl. a. - ett rökfritt Sverige år 2025  

”Att införa rökförbud på fler allmänna platser kan bidra till att minska to-
baksbruket, minska den passiva rökningen samt nå målet om ett rökfritt 
Sverige till år 2025” Annika Strandhäll, socialminister  

Kontakta oss via 
uppgifterna här nedan 

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    
                                               

 

TILLSTÅNDSENHETEN 
HAR FLYTTAT 
 

Behöver du besöka oss?  
Läs då detta. 
 
Tillståndsenhetens kontor finns 
numer i samma lokaler som 
Räddningstjänsten/Brandkåren 
på Nylandsvägen 2, mitt emot 
Bollnäs sjukhus. 

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

Men nu i Coronatider vill vi helst 
att du bokar en tid först.  
 

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

Mitt emot Bollnäs sjukhus Låt askkopparna blomma 

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

