
 

DET ÄR SVÅRA TIDER FÖR KRÖGARE NU !  

 

En för dagen allt större smittspridning av Covid- 19 i landet, tvingar 
regeringen till nya restriktioner, och Folkhälsomyndigheten har i deras före-
skrifter och allmänna råd fastslagit att alla verksamheter ska säkerställa att 
man vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra smittspridning av co-
vid-19. Därav de tuffa reglerna här ovanför.                       
”Den här åtgärden saknar motstycke i modern tid, säger statsminister Ste-
fan Löfven”                                                         

De enda ljusglimtarna som syns från statligt håll är de stöd som regeringen 
beslutat om, och här är några som kanske kan vara användbara; 

 

Vill du veta mer om dessa bidrag finns det en bra och översiktlig läsning 
från Företagarna.se HÄR 
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INFORMATION OCH NYHETER  
FRÅN TILLSTÅNDSENHETEN FÖR DIG OCH 
ALL PERSONAL PÅ DIN RESTAURANNG 

  
  

Max åtta deltagare i ett sällskap 

Ingen servering av alkohol efter klockan 22.00 

Restaurangen måste vara tömd på gäster 22:30 

Max åtta deltagare i en allmän sammankomst 

Även privata fester omfattas av förbuden 

 Anstånd med skatteinbetalningar.  

 Omställningsstöd för företag.  

 Sänkta arbetsgivaravgifter och egen-avgifter   

 Utökat statligt ansvar för sjuklöner 

 Större möjlighet till a-kassa vid vilande företag 

 Omsättningsstöd för enskild firma.   

 Korttidspermitteringar (korttidsarbete)            

 Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta 

branscher 

 Utökad avsättning till periodiseringsfond  

https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/corona--rad-och-stod-till-foretag/alla-foretagsstod-under-coronapandemin/#perfond


 

Förbud mot fler än 8 personer 

vid  tillställningar och samman-

komster 
 

Regeringen beslutade 20 november 
att ta bort undantaget för allmänna 
sammankomster och offentliga till-
ställningar som hålls på serveringsstäl-
len. Man kommer därför endast få 
vara totalt åtta personer på ett serve-
ringsställe om t.ex. en artist uppträder 
eller om man har något annat konst-
närligt framförande på ett serverings-
ställe t.ex. om man ska ha karaoke 
eller serverar mat på en teater. 

Regeringen meddelade i beslutet att 
om restaurangen uppfyller förutsätt-
ningarna för undantaget för sittande 
publik skulle detta kunna vara möjligt, 
men gav Länsstyrelserna möjlighet att 
fatta annat beslut. 

Samtliga länsstyrelser i landet medde-
lade måndagen den 23 november att 
de beslutat om en deltagargräns om 
maximalt åtta personer. 

Följande gäller då; 

Vilka publik/deltagar- restriktioner 
gäller i Gävleborg? 

I Gävleborg gäller ett tak för max åtta 
deltagare för allmänna sammankoms-
ter och offentliga tillställningar. Detta 
gäller även med ”sittande gäster”.  

Gäller det även för tillställningar med 
exempelvis trubadurer på restaurang-
erna? 

Ja, max åtta personer gäller även då.  

När börjar beslutet gälla och hur länge 
ska det pågå? 

Beslutet börjar gälla 24 november och 
gäller tills vidare, men kommer att ses 
över löpande.                 Utgångspunk-
ten är att det inte ska gälla längre än 4 
veckor. 

FRÅGOR OM HEMLEVERANS AV ALKOHOL I SAMBAND MED 
CATERING — SÅ KALLAD MICROCATERING 

Tillståndsenheten har fått ett antal frågor från företag som har tillstånd till cate-
ringservering, om att kunna leverera olika sorters alkoholdrycker samtidigt som 
man levererar mat till någon, om detta är möjligt. Man hänvisar till att man i 
andra kommuner i landet, får göra så. Flera kommuner i sydligaste delen av lan-
det och någon runt Stockholm. 
 

Tillståndsenheten  ser det som uppenbart att detta inte  är möjligt då man i så fall skulle 
bryta mot en rad punkter i alkohollagen.  

Alkohollagen är en social skyddslag som beslutats av Sveriges Riksdag, kräver att den som 
har serveringstillstånd har kontroll och överblick över serveringen hela den pågående ser-
veringstiden, vilket innebär att en serveringsansvarig måste vara på plats hela tiden.             
Servering av alkohol ska ske i ett i förväg avgränsat utrymme. Lokalerna måste vara 
brandsäkra och tillsyn ska kunna utföras, vilket inte skulle vara möjligt i detta fall. 

 

Folkhälsomyndigheten gjorde redan i början av juni en rättsutredning om detta och fann 
att det inte är möjligt med hemleverans av alkohol. 

Folkhälsomyndighetens bedömning i sin rättsutredning; 

Bedömning s.k. cateringtillstånd, enligt 8 kap. 4 § alkohollagen, omfattar inga möjligheter 
att utföra servering på annat sätt än under de i lagen angivna förutsättningarna.  

Att erbjuda konsumenter att beställa mat- och alkoholdryckespaket för hemleverans med 
matuppläggning och dryckesupphällning är inte servering i enlighet med alkohollagens 
bestämmelser.  

Den tjänst som erbjuds genom s.k. microcatering uppfyller inte bestämmelserna om  
 

Alkoholdrycker till hemmamåltider hos allmänheten kan inte köpas genom servering enligt 
alkohollagen.  

Försäljning av alkohol till konsumenter kan endast ske på två sätt: genom detaljhandelsbo-
laget, eller om konsumenten inte vill handla där, genom servering i enlighet med alkohol-
lagens bestämmelser.  

Frångås bestämmelserna för servering är försäljningen detaljhandel. Sådan försäljning är 
endast tillåten för detaljhandelsbolaget.  

Försäljning av alkohol till konsumenter genom s.k. microcatering uppfyller inte alkoholla-
gens bestämmelser om servering och är att anse som olaglig detaljhandel.  

 

Länsstyrelsen i Kronoberg har i september också meddelat Växjö Kommun allvarlig kritik 
för att ha tillåtit detta. 10 december meddelar Länsstyrelsen att kommunen uppfyllt de 
krav som ställdes i kritiken och att bristerna nu anses åtgärdad. 

 

Catering- servering till slutna sällskap i därför i förväg insynad serveringslokal där serve-
ring sker kontrollerat av serveringsansvarig personal är fortfarande tillåtet för de som har 
ett tillstånd för cateringservering. 

Men så länge Sveriges Riksdag inte har ändrat bestämmelserna i alkohollagen är det inte 
möjligt att bevilja hemleverans av alkohol för s.k. microcatering 

 slutet sällskap,  

 tillfälligt arrangemang 

 godkänd lokal 

 serveringstid eller  servering.  



 

KALENDERN 
 
 

I rådande Coronatider 
är det inte möjligt att 
göra en planering re-
dan nu över kom-
mande utbildningar, 
möten och träffar. 
 
Tillståndsenheten ber 
att få återkomma med 
vårens och sommaren 
utbud av aktiviteter i 
kommande nummer av 
TillståndsNytt i febru-
ari. 
 

Men vi kan redan nu på-
minna om den restaurang-
rapport som ska lämnas in i 
början av nästa år. 
 

I mitten av januari skickar vi 
ut brev till dig med en rap-
portblankett och inform-
ation om hur rapporteringen 
skall ske. 
 

Rapporten skickas enkelt in 
via webb senast den 1 mars. 
Rapportera via e-tjänst  
 

Enklaste sättet är att regi-
strera uppgifterna via Folk-
hälso-myndighetens e-
tjänst.                                             
Logga in HÄR med ditt orga-
nisationsnummer och det 
lösenord som finns uppe till 
höger på den förtryckta 
blanketten som du då fått 
per post av oss. 

GENOMFÖRDA TILLSYNER UNDER SOMMAREN OCH HÖSTEN 
 

Då Corona/Covid– 19 smittan tilltog dramatiskt under våren tvingades          
regeringen till restriktioner och riktlinjer vad gäller trängsel.                                                                          
Detta resulterade i att Miljö och Hälso- organisationerna i varje kommun blev ansva-
riga för att göra tillsyner av trängsel på olika serveringsställen, vilket skapade ett 
stort merarbete hos kommunerna.   

I vårt område resulterade detta i ett samarbete mellan kommunerna och Kom-
munalförbundet Hälsingland. Ett avtal skrevs om att tillståndsenheten med sina re-
surser skulle bistå kommunerna miljöförvaltningar med tillsyner på kvällar och 
nätter. Tillsynerna har planerats i samverkan med miljöförvaltningarna till viss del 
utifrån deras behov. 

Tillståndsenheten har därför sedan 1 juli utfört 177 st. tillsyner på restauranger med 
serveringstillstånd och har därutöver även kontrollerat trängsel på ställen som inte 
har serveringstillstånd, i vårt område Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn. Det är där-
för fler tillsyner som gjorts, än om bara tillsyner avseende alkoholservering skulle ha 
utförts. 

Precis som i normala fall har tillsynerna utförts enligt den riskbedömning som för-
väntas ligga till grund för tillsynerna. Därför är det några av tillståndshavarna fått 
betydligt fler kontroller i år. 

Det är glädjande att konstatera att det inte funnits fler anledningar till 
sanktioner från miljöförvaltningarna om trängselreglerna, än som framkom-
mit. I de allra flesta fall har serveringsställena vidtagit de åtgärder som be-
hövts för att minska på smittspridningsrisken. I den allra första början (under 
våren och tidig försommar) var det kanske några som behövde hjälp att klar-
göra vilka åtgärder man behövde vidta, vilket man även fick hjälp med. 

Även tillståndsenheten har tvingats vidta vissa sanktioner, vilket påminner 
om att det är viktigt med goda kunskaper i alkohollagen för alla som arbetar 
på ett ställe. Tillståndsenheten vill därför att alla anmäler sig till de kostnads-
fria heldags- utbildningarna som normalt ges varje vår och höst samt de kor-
tare kvällsutbildningarna för bar, serverings och övrig personal som alla görs 
fysiskt för att det ska vara lättare att ställa frågor och få svar. 

Just för tillfället är det svårt att planera i några datum för början av nästa år, 
men vi återkommer snarast möjligt med detta. 

 

På spaning                 

efter  en                

ljusare                       

framtid 

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


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 all övrig personal också utbildats. 

KRAVET PÅ UTRYMMNING 
EFTER SERVERINGSTIDENS  
UTGÅNG 
 
En ny förordning  rörande al-
koholservering trädde i kraft  
19 november. 
 

Det blev förbjudet för alkohol-
servering mellan klockan 22.00 
och klockan 11.00  
 

Serveringsstället måste vara 
utrymt senast kl. 22.30. 
 

Även privata fester omfattas  
av förbudet, om de hålls utan-
för hemmet och om någon 
form av betalning för alkoho-
len utgår. 
 

Om verksamhetsutövaren så 
önskar kan lokalen efter att ha 
varit utrymd , åter öppnas för 
servering av lättdrycker, mat 
och folköl.  
 

DET VAR HÄR DET BLEV FRÅ-
GOR—HUR LÄNGE DÅ? 
 

Folkhälsomyndigheten  har nu 
i sina frågor och svar kommit 
med förtydligande; 
 

Folkhälsomyndigheten rekom-
menderar i allmänna råd att ser-
veringsstället bör hålla stängt 
minst en timme innan det åter 
öppnas för servering av mat, 
lättdryck och folköl.  
 

Dessa allmänna råd träder i kraft 
under vecka 50 och publiceras då 
på Folkhälsomyndighetens hem-
sida. 
Syftet med bestämmelsen om 
utrymning är att motverka att 
gäster beställer stora mängder 
alkoholdrycker strax innan serve-
ringstidens slut och sitter kvar 
och dricker dessa lång tid efter 

att sluttiden för servering har 
passerat. 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN HAR ÄNDRAT I FÖRESKRIFTERNA OM 
KUNSKAPSPROV OCH GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2021 
 

Ändringarna innebär inga större förändringar om kunskapen i alkohollagen i provet. 
 

Kunskapsfrågorna är fördelade på fyra områden;                                                                                                    
1. alkoholpolitik, 2. bestämmelser om servering, 3. bestämmelser om tillsyn, och 4. bestämmelser 
om mat och utrustning.  
Man behöver ha minst 75 % rätt inom varje kategori för att bli godkänd. 
 

Provet är kopplat till en person och gäller i tre år.  
 

Sökande som har läs- eller skrivsvårigheter har även möjlighet att genomföra ett skriftligt prov 
med förlängd tid.  
Personer med läs- eller skrivsvårigheter kan till exempel ha dyslexi eller andra svårigheter med 
läshastighet eller läsförståelse. Personer som kan intyga att en person som ska genomföra ett 
kunskapsprov har läs- eller skrivsvårigheter är speciallärare, specialpedagoger, logopeder och 
andra specialister inom området.  
 

Tolk som anlitas ska vara auktoriserad. Kan auktoriserad tolk inte närvara vid provtillfället får tolk-
ning ske på distans. Finns det ingen auktoriserad tolk att tillgå i landet får kommunen anlita en 
tolk från en certifierad tolkförmedling. 
 

För att läsa mer om vad som gäller om kunskapsprov, kan du läsa vad Folkhälsomyndigheten skri-
ver HÄR 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/kunskapsprov-om-alkohollagstiftning/


 

GLÄDJANDE BESKED OM 
RÖKNING VID SERVERINGS-
STÄLLEN 

Tillståndsenheten har sedan 1 juli 
fram till 5 december utfört 177  
tillsyner på restauranger med ser-
veringstillstånd. 
 
Vi kan konstatera att rökförbudet 
på uteserveringar och i närhet till 
entréer, har fungerat bra. 
 
De få ställen där vi har noterat att 
rökning förekommit, är såna som 
kunnat ha någon form av under-
hållning så länge det varit möjligt i 
dessa corona- tider. 
 
Det är förstås inte bra att rökning 
kunnat ses, men det som är bättre 
är att ägare och personal på dessa 
ställen har tagit till sig av våra på-
pekanden och vidtagit åtgärder. 
 
 
 

TILLSTÅNDSENHETEN  

ÖNSKAR ALLA EN            

GOD JUL OCH ETT                

MYCKET BÄTTRE KOM-

MANDE ÅR 

 

NÄR ÄR MAN MÄRKBART BERUSAD ?                                                 
DET FINNS SKILLNADER I SYNEN PÅ NÄR NÅGON ÄR FULL 
 

3 kap. 5 § alkohollagen (2010:1622) 
Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker ska se till att ordning och nykterhet 
råder på försäljningsstället.                                                                
 

8 kap. 20 §  
Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas och att stör-
ningar på grund av oordning eller onykterhet undviks.  
 

3 kap. 8 §  
Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra 
berusningsmedel.  
Alkoholdrycker får inte lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd 
att olovligen tillhandahållas någon.  
Den som lämnar ut alkoholdrycker ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått den ålder 
som anges i 7 §.  
 

Alkohollagen bestämmer att den som är märkbart berusad inte får serveras mer. 
Men ibland (inte så ofta dock) stöter tillståndsenheten på ett ärende där personal på serve-
ringsstället inte riktigt vill hålla med om den berusningsnivå som inspektörerna eller poliserna 
som besökt stället, har noterat. 
Skillnaden i synen på berusningsnivå kanske beror på någon slags hemmablindhet eller att 
man på stället har en alltför tillåtande kultur överhuvudtaget. 
 

När tillståndsenhetens inspektörer eller Polisen gör tillsyner är det deras syn på berus-
ningsnivå som noteras och dokumenteras. 

FRASEN MÄRKBART BERUSAD TYCKS VARA SVÅR ATT TOLKA VID VISSA TILLFÄLLEN. 
 

Alkoholtrappan, här nedan, har funnits länge som ett hjälpmedel för att bedöma berusning 
 

 

I svenska språket används en lång rad slanguttryck för berusning, och det kanske blir något 
tydligare för några om man lite skämtsamt översätter en del ord i rätt kategori.                           
 

Här är några ord som vi använder oss av, men det finns många fler.               

  Salongsberusad   Märkbart berusad   Kraftigt berusad   Medvetslöshet   Alkoholförgiftad 

Rund under fötterna 

Dragen                            

Glad i hatten                        

Skön i knäna                

Smålurig                  

Lite glad                     

Salongs                            

Småsnygg                      

Lite på sniskan 

Packad                            

Bra i gasen                       

Tankad                            

Bladig                           

Lurvig                                         

På lyset                                 

På kanelen                          

I dimman                           

På örat 

Knallfull                        

Plakatfull                        

Askalas                      

Dyngrak                           

Fulltankad                     

Kanon                                

Full som en spruta 

Rejält på arselet 

Helt borta            

Snéseglad 

Ambulansfall                

Färdigt där 

  

  Salongsberusad   Märkbart berusad   Kraftigt berusad   Medvetslöshet   Alkoholförgiftad 

Upprymdhet           

Pratglad                   

Sämre reaktion 

Yviga rörelser  Högre 

röstläge   Pigg och 

glad 

Upplevs störande                  

Svårt att fästa blicken                                         

Högljudd                               

Fumlig                        

Hängande ögonlock 

Överdrivet självsäker  

Svårt uppfatta budskap  

Sluddrigt tal        

Förvirrad                                                       

Somnar                        

Oförmåga gå rakt 

Faller omkull            

Kräks                                   

Kan inte gå rakt 

Uppfattar inte sin 

omgivning 

Livsfara 



 

Får du inga nyhetsbrev eller  andra med-
delanden på mailen?                                                   
Kommer fakturorna till fel adress: 

Då kanske du inte meddelat oss om                
ändringar. 

 
 

Meddela ändringar 

 
 

 Ändrad mailadress 

 Ändrad adress 

 Ändrat telefonnummer 
 

Ansök, anmäl serverings-ansvariga eller 

anmäl ändringar på våra E-tjänster  HÄR 

 

 

GOD RESTAURANGKULTUR                                                      

I OVANÅKER, BOLLNÄS OCH SÖDERHAMN 

Miljön på serveringsstället är anpassad efter den verksamhet man har 
och är attraktiv för gästerna. 

På serveringsstället förstår man att personalens kunnande och service-
vilja  är avgörande för gästernas upplevelse av trivsel. 

Personal i kök och matsal har god kunskap om råvaror och drycker samt 
hantering, tillagning och servering av dessa. 

Gästerna presenteras ett tilltalande och väl varierat matutbud och en 
drinklista som är anpassad efter gästernas förväntningar.                   

Stället har utifrån alkohollagens bestämmelser ett tillräckligt stort och 
varierat utbud av maträtter. 

Serveringsstället har motsvarande utbud av alkoholfria alternativ som 
alkoholdrycker. 

Tillståndshavare och PBI (personer med betydande inflytande) har goda 
kunskaper i alkohollagen och inser att man har huvudansvaret gentemot  
lagen. 

ALL personal på serveringsstället har kunskaper i alkohollagen och tar 
eget ansvar för att serveringsreglerna följs. 

Serveringsstället har en uttalad alkoholpolicy som all personal arbetar 
gemensamt efter. 

Servering till underåriga (under 18 år) är otänkbart.                                                               
Legitimationskontroller utförs alltid när någon ser ung ut. 

Besökare på stället ska märka att serveringsstället genomsyras av An-
svarsfull Alkoholservering. 

På varje arbetsplats känner ägare och alla i personalen stolthet för sin 
arbetsplats och sitt arbete. 

 

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                                                   

DET HÄR ÄR ETT NYHETSBLAD FÖR ALL PERSONAL. 
 
SKRIV UT OCH SÄTT UPP PÅ ER ANSLAGSTAVLA SÅ  
ATT ALLA PÅ DITT STÄLLE KAN TA DEL AV INNEHÅLLET 

https://alkt.kfhalsingland.se/alktwebbformskfhalsingland/Start.aspx
mailto:tillstand@kfhalsingland.se
https://kfhalsingland.se/

