
1 MARS—RAPPORT OM ATT SMITTSPRIDNINGEN TAGIT NY FART 
Rapporter i media om att smittspridningen ökar i 14 av landets 21 regioner 
och att inläggningarna på intensivvårdsavdelningarna ökar rejält.  

Åter igen tycks läget förvärras. Regeringen och dess myndigheter tvingas till beslut 
om nya restriktioner för att försöka förhindra spridning. 

Nu gäller även de nya restriktionerna även serveringsställen som inte har tillstånd 
för alkoholservering. T.ex. restauranger och caféer på gallerior och köpcentrum. 

Den ändring som beslutats gäller från 1 mars till 11 april, men med tanke på att 
smittspridningen ökar igen finns det nog risk för att restriktionerna kommer att för-
längas eller förändras på något sätt. 

Det som nu gäller för restauranger är; 

 Restaurangen måste stängas 20:30 och får åter öppnas för matservering 05:00. 
Servering av alkohol ska avslutas i god tid före stängning för att gästerna i lugn 
och ro ska kunna dricka upp. Servering måste därför avslutas 20:00. 

 Take away/avhämtning och hemleverans får fortsätta efter 20:30. Det går bra 
för kunderna att komma in i restaurangen och göra sin beställning och även att 
hämta sin beställda mat, men måste då hålla minst 1 meters avstånd till 
varandra 

 På serveringsställen i gallerior/köpcentrum och liknande ställen som inte har en 
egen entré, får bara 1 person sitta vid samma bord. Dock får undantag göras 
för personer som har svårt att äta själv och har behov av hjälp med det.  

 Övriga trängselregler har inte ändrats vilket innebär att man får sitta högst 4 
personer vid samma bord och att det måste vara minst 1 meter mellan säll-
skapen 

Det här är förstås ytterligare ett dråpslag för hårt drabbade företagare, men möjlig-
en finns det någon mer lättnad att finna på Regeringens sida över samlad info som 
rör stödåtgärder som har beslutats. Läs mer om detta på sidan 4                            
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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  

Frasse Eriksson                                    
alkohol och tobakshandläggare                                                             
073-275 39 90 

Mailadress;  
tillstand@kfhalsingland.se 

 

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

Klicka sen på Tillståndsenheten 

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


TILLSTÅNDSENHETEN FÅR NYA MEDARBETARE 

Tillståndsenheten förstärks med två nya medarbetare under våren. 

När nu Frasse Eriksson har bestämt sig för att gå i pension till halvårsskiftet i år, har 
en rekryteringsprocess pågått några veckor, vilket resulterat i att det kommer att an-
ställas två nya medarbetare när Frasse slutar.                                                                       
Christer Skoglund kommer fortfarande att finnas kvar i organisationen vilket borgar 
för att nuvarande arbetssätt med ett visst fokus på ett förebyggande arbete kommer 
att finnas kvar. 

Först av allt ska vi gratulera Christer Elg och Nils-Erik Eriksson till sina nya arbeten 
som alkohol och tobakshandläggare som kommer att arbeta tillsammans med Chris-
ter Skoglund.                                                    
Här nedanför ställer vi lite frågor för att får veta lite vilka de är och hur dom tänker 
sig framtiden. 

Christer kommer att börja sin tjänst i början av april och Nils-Erik i början av maj. 

Hej och välkommen till ditt nya jobb. Hur känns det ?? 

Nils-Erik                                                  
Jo tack, det känns bra. Spännande att byta arbetsområde så sent i arbetslivet, men 
ändå mycket inspirerande då jag fortfarande stor glöd för att fortsätta arbeta i flera 
år. För mig är det viktigt att byta arbete emellanåt. Man utvecklas som person då och 
livet blir intressantare. 

Christer E                                   
Hej! Tack, det känns både bra och spännande.   

Vem är du och vad har du sysslat med tidigare i livet?   

Nils-Erik                                             
Jag är 62 år och ursprungligen från Rengsjö utanför Bollnäs men bosatt i Centrala 
Bollnäs sedan många år. Jag har arbetat inom flera yrkesområden, bl.a. flera år inom 
psykiatrin, men även så spridda verksamheter som försäljning, säkerhetsbranschen. 
Min senaste anställning är som lönebidragshandläggare vid Arbetsförmedlingen. Fak-
tiskt så har jag varit anställd i myndigheten exakt tolv år första mars.                                                     
Känner mig alldeles för ung för att känna mig gammal och tänker att jag ska fortsätta 
att arbeta i många år än. 

Christer E                                        
Många känner nog till mig som restauranginspektör, men jag har varit utbildningsle-
dare och restauranglärare under mer än 20 år och innan dess arbetat som kock, köks-
mästare och egen företagare inom restaurangbranschen lika länge. 
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Christer Elg 
 
Efter långt mer än 500  
tillsyner på restaurang-
erna sedan 1999, så 
känner säkert många 
igen Christer, och av 
dom som inte känner 
honom från tillsyner, så 
har nog många haft 
honom som restau-
ranglärare. 
 
Christer har väntat i 
över två år på att få 
möjligheten till den här 
tjänsten. 
 
Välkommen ”Christer” 

Nils-Erik Eriksson 
 
Några har säkert 
träffat ”Nicke” tidi-
gare då han redan 
1996 började arbeta 
som inspektör på 
restauranger i Häl-
singland på kvällar 
och nätter. 
 
Nils-Erik kommer 
närmast ifrån en 
anställning på Arbets-
förmedlingen där han 
jobbat i många år. 
 
Välkommen ”Nicke” 

Verkar vara starka drycker i Hälsingland ! 



 

Vad var det som fick dig att söka det här jobbet? 

Nils-Erik                                                                                   
Huvudanledningen är att jag under tjugo års tid haft uppdrag som Restauranginspektör i både Bollnäs och andra hälsingekommuner 
plus i Härjedalens kommun. Jag har trivts med uppdraget och känner mig väl insatt i alkohol- och tobakslagen (även om en uppfräsch-
ning behövs). Dessutom gillar jag att ”dialoga” med krögare och tillståndshavare gällande dom här frågorna. 

Christer E                                                                                                                                       
Det var den goda kontakten och samarbetet mellan myndigheten och branschen som lockade, och att kanske kunna vara med att ut-
veckla branschen från en annan sida, än tidigare som restauranglärare, det känns spännande. 

Du kommer nu att kliva in i en roll som myndighetsperson, vilka tankar har du kring det?  Hur vill du att din roll som al-
koholhandläggare ska uppfattas av tillståndshavarna och all personal på ställena? 

Nils-Erik                                                                                                                                    
Jag hoppas att jag i första hand inte upplevs som en myndighetsperson utan en slags samarbetspartner där vi tillsammans försöker 
lösa problem som kan uppstå och även vara ett bollplank rent allmänt i aktuella frågor. 

Christer E                                                                                                                     
Det känns som en utmanande och samhällsviktig yrkesroll att utöva. Jag vill att min roll ska uppfattas som kommunikativ, tydlig och 
pedagogisk av såväl personal som tillståndshavare inom både restaurang och handelsbranschen.  
 

Du har arbetat som restauranginspektör under många år och har god kunskap om de flesta serveringsställen som finns i 
vårt område. Med tanke på det, finns det någon eller några punkter som är särskilt viktig att arbeta med, som du ser 
det? 
 

Nils-Erik                                                                                                                           
Ja, jag skulle vilja framhålla tre punkter som jag anser vara väsentliga för att uppnå goda resultat;                            
Förebyggande, Förebyggande och Förebyggande!!                                             
Men självklart behöver vårt arbete vara rättssäkert också. 

Christer E                                                                                                                         
Arbeta för att stärka och utveckla samförståndet mellan branschen och myndigheten med mer information och utbildning i alkohol-, 
och tobaksrelaterade frågor för en god restaurang och tobakskultur.  

Hur tror du att restaurang och nöjesbranschen i vårt område ser ut om fem år? 

Nils-Erik                                                                                                                          
Svår fråga. Restauranger och olika nöjesutbud är ju viktiga ingredienser i samhället för människors behov av rekreation och samvaro. 
Jag tror och hoppas att branschen präglas av en fortsatt god kultur där alla spelar på lika villkor. 

Christer E                                                                                                                         
Jag tror att restaurang- och nöjesbranschen kommer att växa sig starkare än någonsin efter Corona.  

Till sist, har du någon hälsning eller meddelande till alla som läser det här? 

Nils-Erik                                                                                                                                  
Jag tycker att det här ska bli jättespännande och ser verkligen fram emot att få komma ut och träffa alla krögare och andra tillstånds-
havare 

Christer E                                                                                                                                
Vi ses snart, jag ser fram emot att träffa er då det var länge sen sist.  

 

Christer Skoglund, vad förväntar du dig av tillståndsenhetens nya medarbetare, och hur tänker du dig arbetet framö-
ver, nu när det blir en till medarbetare och blir tre handläggare och vad vill du säga till Christer och Nicke 

Änteligen!                                                       
Nu har vi efter en massa år fått till det som jag och Frasse tjatat om – nämligen en utökning av alkoholhandläggare på tillståndsenhet-
en, så från nu i maj blir vi tre (3) stycken som kommer att arbeta med er i Restaurangbranschen. Bland annat.        
                 

Det jag ser fram emot är att vi tillsammans ska fortsätta utveckla restaurangerna med en grundsyn av en God Restaurangkultur i våra 
kommuner Ovanåker, Bollnäs samt Söderhamn.  

Arbetet framöver blir i samma anda som jag och Frasse byggt upp under de fyra år vi kamperat ihop, med AAS-utbildningar, krögar-
träffar mm. mm. Vi kommer att bla. återuppliva referensgruppen som vi startade under 2017 men som nu legat på is pga. pandemin 
som översköljer oss för tillfället.  

Till en början så kommer jag tillsammans med de nya medarbetarna besöka er under sommaren så ni får ett ansikte på dessa båda två. 

 



BESLUT HAR TAGITS OM ATT TILLÅTA UTESERVERINGAR ÅRET OM  
 

Kommunerna inom KFH och Kommunalförbundet Hälsingland har tagit beslut om 
att tillåta möjlighet att använda uteserveringar året om. 
 

Men det innebär INTE att man kan börja använda uteserveringen nu på en gång.                                              
 

Har du en uteservering som finns på en offentlig plats eller gränsar till en offentlig plats måste man ha ett 
tillstånd från Polismyndigheten att använda den året om också. Sen behöver du även ha ett tillstånd från 
tillståndsenheten för att få servera alkohol på den under hela året. 
 

Det är alltså Polismyndigheten som utfärdar tillståndsbeviset för användandet av själva uteserveringen,         
och gör det i samråd med kommunernas gatuenheter, som är de som förvaltar den allmänna marken,           
och sen är det tillståndsenheten som beviljar tillstånd för alkoholservering på din uteservering. 
 

Den som sedan tidigare har en uteservering på egen mark, utanför allmän mark / offentlig plats och har 
serveringstillstånd, behöver inte söka tillstånd hos Polismyndigheten, men måste ansöka hos tillståndsen-
heten om utökad serveringstid. 
 

Nya ansökningar om tillstånd för uteservering måste göras hos Polismyndigheten (för användande av 
platsen) och ansöka om serveringstillstånd för alkohol hos tillståndsenheten. 
 

Det är klokt att ta kontakt med respektive kommuns byggavdelning/gatuenhet för att få besked om vilka 
regler för uteserveringar som gäller i kommunen innan du ansöker om tillstånd för din uteservering. 
 

Detta gäller; 
 

1. Den som har uteservering på egen mark som inte angränsar till allmän mark/offentlig plats                        
behöver göra en ansökan till tillståndsenheten om en utökad serveringstid på sin uteservering.                  
Ansök om ändring i gällande tillstånd HÄR 

 

2. Den som har en uteservering på allmän mark/offentlig plats                                                                                 
behöver dels ansöka om tillstånd från polisen för att ha uteservering på en offentlig plats året om.                               
Ansök HÄR 

 

 Dels behöver den göra en ansökan till tillståndsenheten om en utökad serveringstid för alkoholservering    
på sin uteservering. Ansök om ändring i gällande tillstånd HÄR 

 

3. Nya ansökningar om tillstånd för uteservering                                                 
behöver dels ansöka om tillstånd från polisen för att ha uteservering på en offentlig plats året om.                               
Ansök HÄR 

 

 

PRAKTIKANTER 
OCH KOMPISAR 
SOM JOBBAR 

 

Det förekommer fortfarande 
att vi vid tillsyner träffar på 
personer om arbetar 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 bemanningsföre-
tag får anlitas som köks- eller 
serveringspersonal eller för 
uppgifter som är av betydelse 
för ordning och nykterhet.  
 

All personal måste alltså vara 
anställda eller inhyrda av något 
annat företag som betalar löner 
och avgifter för den.  
 

Förordnade ordningsvakter kan 
betalas mot faktura om dom 
har en F-skattsedel eller är an-
ställd av någon annan. 
 

Praktikanter får tillåtas arbeta 
på stället om det sker i utbild-
ningssyfte, men får bara vara 
elever som går på en reguljär 
restaurangutbildning. För ele-
verna ska det finnas ett upp-
rättat praktikkontrakt med sko-
lan 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 kontrakt med 
denne. 
 

Att ha personal som arbetar 
som inte är anställda kan leda 
till en varning eller i värsta fall 
återkallat tillstånd. 
 
 

Det här är en rättvisefråga 
som motverkar osund konkur-
rens och utnyttjande av männi-
skor. 
 

REGERINGENS STÖD TILL FÖRETAG HAR ÄNDRATS 

Nya förordningar om omsättningsstöd för olika perioder samt omställnings-
stöd trädde i kraft 27 februari, där kanske någon kan ha rätt till lite mer ekono-
miskt stöd. Regeringen har även lovat snabba utbetalningar denna gång. 

På Regerings sida över samlad information över stödåtgärder av vilka en del även egen-
företagare kan ta del av, finns HÄR under denna länk. 
 

Vidare finns samlad information till företagare till följd av coronaviruset, på Verksamt.se 
finns HÄR 
 

Verkar det svårt eller krångligt att veta om du kan söka ett stöd kan det vara värt att kon-
takta din revisor eller annan för hjälp. 

https://alkt.kfhalsingland.se/alktwebbformskfhalsingland/NewApplicationIntro.aspx
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/uteservering-e-tjanst/
https://alkt.kfhalsingland.se/alktwebbformskfhalsingland/NewApplicationIntro.aspx
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/uteservering-e-tjanst/
https://4suppdatera.se/4suploads/61051/sidor/bilder_sidor/Taxa%20Tillst%C3%A5ndsenheten%202020-06-01--2021-05-31.pdf
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/foretag/
https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset


                                              

Det är alltså Polismyndigheten som utfärdar tillståndsbeviset för användandet av själva uteserveringen,         
och gör det i samråd med kommunernas gatuenheter, som är de som förvaltar den allmänna marken,           

                                                                                
                             

                             

UPPDATERADE REGLER  FÖR RESTAURANGER 1 MARS TILL 11 APRIL                                                                   
OM INTE NYA ÄNDRINGAR I RESTRIKTIONERNA TILKOMMER 
 

Grundregel alkoholservering 1 mars-11 april 2021                                                         
Från och med den 1 mars till och med den 11 april gäller förbud mot alkoholservering mellan kl. 22.00 och kl. 11.00.                                                                     

Det omfattar all alkoholservering som regleras i alkohollagen, dvs både tillståndspliktig till allmänheten och till slutna sällskap och sådan som om-

fattas av undantaget i alkohollagen. Det här regleras i Förordning (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol. Bestämmelserna berör 

kommunerna i deras tillsyn enligt alkohollagen (2020:1622).                                                                                                                                                                                                                                    

Alkoholhandläggarna har därför ansvar för tillsynen över den regeln. 

Större inskränkning för restauranger – stängning kl. 20.30   (Föreskrift som har företräde över alkohollagens regler, ovan)             
Avseende servering till allmänheten begränsas serveringen ytterligare, genom Folkhälsomyndighetens (FoHM) föreskrifter och allmänna råd                   

(HSLF-FS 2020:37) som säger: 

”Den som driver ett serveringsställe = inrättning där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där 

möjlighet ges till förtäring på stället, ska hålla stängt för förtäring på stället mellan kl. 20.30 och kl. 05.00.”                                                                                   

Det här gäller från och med den 1 mars 2021 till och med den 11 april 2021.                                                                                                                                                

Tidigare meddelades det att stängningskravet skulle gälla tills vidare, men det slutliga beslutet är alltså att det gäller till den 11 april. 

Folkhälsomyndighetens bemyndigande och föreskrifter om att begränsa öppettiderna för serveringsställen ska ses som lex specialis (specialregler). 

Detta innebär att det i den del som föreskrifterna innebär strängare krav än vad förordningen eller serveringstillståndet medger, har föreskrifterna 

företräde. 

Det innebär att restauranger (krogar, barer, pizzerior etc.) INTE kan åberopa att servera alkohol till kl. 22.00 under den här perioden eftersom de 

måste stänga kl. 20.30.Den här föreskriften har FoHM beslutat om med stöd i Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsstäl-

len.                                                                           

Det innebär att det är Miljöenheterna i kommunerna som ansvar för att kontrollera att stängningstiden efterlevs. 

Utrymning                                     
För att bestämmelsen om utrymning ska kunna upprätthållas fordras att alkoholserveringen ska avslutas senast kl. 20.00.                                                         

Serveringsstället ska därefter utrymmas och stängas senast kl. 20.30. 

Hemkörning och avhämtning/take away                                                                           
Serveringsstället får hållas öppet efter kl 20.30 för försäljning av mat och dryck genom avhämtning/take away och hemleveranser.  

Kunder tillåts komma in i lokalen för att avhämta mat och betala, så länge inte trängsel uppstår. Inga sittande gäster och ingen förtäring av mat och 

dryck i lokalen tillåts efter kl 20.30. 

Serveringsställen som utgör en del av en handelsplats, som butiker, bensinmackar, köpcentrum, varuhus och gallerior             
När det gäller serveringsställen som utgör en del av en handelsplats och inte endast kan nås genom egna entréer får varje sällskap bara bestå av en 

person istället för fyra.                                                                                 

Ett serveringsställe som håller sina entréer mot handelsplatsen stängda och endast har öppet utifrån omfattas inte av bestämmelsen. Om serverings-

ställets entré delas med en handelsplats entré så gäller alltså bestämmelsen om endast en person per sällskap. Detta gäller även för t.ex. förbutiker. 

Slutna sällskap                                                            
För slutna sällskap får alkoholservering bedrivas fram till och med kl. 22.00 om inte verksamheten håller till i en lokal som omfattas av definitionen                 

serveringsställe = inrättning där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till               

förtäring på stället.  

Det innebär att egen föreningslokal normalt kan användas för alkoholservering fram till kl. 22.00, eftersom sådan inte omfattas av det ovan redovi-

sade kravet på stängning kl. 20.30. 

Catering                                                 
På samma sätt kan alkoholservering till slutet sällskap i cateringverksamhet bedrivas fram till kl. 22.00 under den här perioden, så länge inte catering-

serveringen sker i en lokal som omfattas av definitionen serveringsställe = inrättning där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat 

eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället. 

Förutsättningarna för catering är därutöver:                                      

-  att serveringsansvarig personal finns på plats under hela serveringstiden fram till kl. 22.00                          

-  att serveringspersonalen lämnar lokalen/gästens hem senast kl. 22.00                                         

-  att serveringspersonalen tar med sig eventuell kvarvarande alkoholdryck när de lämnar lokalen/gästens hem  

 

https://alkt.kfhalsingland.se/alktwebbformskfhalsingland/NewApplicationIntro.aspx
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/uteservering-e-tjanst/
https://alkt.kfhalsingland.se/alktwebbformskfhalsingland/NewApplicationIntro.aspx
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/uteservering-e-tjanst/


 

AKTUELLA             
TRÄNGSELREGLER             
PÅ RESTAURANG 
 

Den som driver restaurang eller 
annan servering av mat och dryck 
måste se till att: 

 det inte uppstår trängsel i och i 
anslutning till lokalerna. Sällskap 
ska kunna hålla minst 1 meters 
avstånd mellan varandra 

 sällskapen inte är större än 4 
personer 

 det tydligt skyltas om avstånd på 
ställen där trängsel riskerar att 
uppstå 

 besökare alltid intar mat och 
dryck sittandes vid bord.          
Stående servering vid barer är 
inte tillåten 

 bord inte står för nära varandra 
och att det inte är trångt runt 
dem. Även här ska sällskap 
kunna hålla minst 1 meters   
avstånd. Med utdragna stolar 

 buffégäster kan plocka sin mat 
utan att det uppstår trängsel 

 det ska vara minst 1 meter            
mellan personer som tar mat vid 
buffén och närmaste sittande 
sällskap 

 det finns tillgång till handtvätt 
med tvål, alternativt handsprit, 
gärna på flera ställen i lokalen 

 

Aktuell information om  lagar 
och regler på krogar och andra 
serveringsställen finns på Folk-
hälsomyndigheten. 

Klicka HÄR 

 

RESTAURANGRAPPORTERNA FÖR 2020 
 

FoHM FS 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. 
 

Varje år i mitten på januari skickas ett brev ut till alla tillståndshavare med inform-
ation från Folkhälsomyndigheten om skyldigheten att lämna in en 
”Restaurangrapport” och hur man går tillväga. I brevet finns även en blankett som 
visar vilka uppgifter som ska meddelas till myndigheten. På blankettens  högra övre 
hörn finns den kod som man kan identifiera sig med för att lämna uppgifterna 
elektroniskt till Folkhälsomyndigheten. 
I år sändes blanketterna ut 18 januari 
 

Rapporterna skall vara insända senast 1 mars.  
15 mars sänds en första påminnelseavgift ut om 1013:- om den inte kommit in. 
22 mars sänds en andra påminnelseavgift ut om 2027:- om den inte kommit in. 
31 mars och senare debiteras en hög rörlig tillsynsavgift ut om rapporten ännu inte 
inlämnats, samtidigt som ett ärende öppnas för att reda ut orsaken till förseningen. 
 

För ganska många tycks det här komma som en överraskning varje år.  
 

Tyvärr är det varje år 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 varu-
grupper 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 kassaregist-
ret, 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. 
Om du själv anser att det här verkar svårt, ta hjälp av din leverantör av kassaregist-
ret för att programmera detta enligt det som beskrivs ovan. 

Men framförallt—lämna in restaurangrapporten i god tid. Före 1 mars. 

FORTFARANDE INSTÄLLDA UTBILDNINGAR  OCH TRÄFFAR PÅ 
GRUND AV CORONA/COVID UNDER VÅREN OCH SOMMAREN
  

Smittskyddsläget i landet tillåter inte att tillståndsenheten anordnar fysiska 
utbildningsdagar och träffar. 
  

Kommunalförbundet har tagit beslut om att ställa in alla fysiska utbildningar och mö-
ten tillsvidare då smittspridningen i dagsläget är stor.    
                                                                               

Ovissheten om fortsatt smittspridning under och efter sommaren gör också att det i 
dagsläget inte går att planera in datum för våra utbildningar och övriga träffar. 
 

Tillståndsenheten kommer så snart det är möjligt, att ge besked om när dessa kan 
erbjudas igen. 
 
                                   

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/tillsynsvagledning-gallande-restauranger-och-krogar/

