
   

                         

 

     Tillståndsenheten önskar alla krögare       

                          med personal 

                  En trevlig sommar 
 

 

NUMMER 2  2021 

 
 

Tillstånds 
NYTT 

 

 

 

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  

Nicke Eriksson                                    
alkohol och tobakshandläggare                                                             
0278-540 020 

Christer Elg                                     
Alkohol och tobakshandläggare  
0278-540 022 

Mailadress;  
tillstand@kfhalsingland.se 

 

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

Klicka sen på Tillståndsenheten 

mailto:tillstand@kfhalsingland.se
https://kfhalsingland.se/
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Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ska den som driver ett serve-
ringsställe se till att sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra 
sällskap. Vid behov bör den som driver ett serveringsställe utöka avståndet  
mellan sällskap till mer än en meter. 

Det åligger serveringsstället att se till att sällskap kan hålla minst en meters 
avstånd från varandra. Samma sak gäller för besökare som hämtar mat vid 
exempelvis en disk eller vid en buffé. Den som driver ett serveringsställe 
ansvarar för att vidta de åtgärder som krävs för att besökare ska kunna 
hålla detta avstånd. Det är alltså inte tillräckligt att ha en meters avstånd 
mellan bordskanterna. Avståndet ska vara mellan besökarna i de olika säll-
skapen. Om t.ex. två personer i olika sällskap sitter med ryggen mot 
varandra ska det vara minst en meters avstånd mellan ryggtavlorna. Vid 
möblering måste alltså beaktas att gästerna skjuter ut sina stolar och sitter 
en bit från bordet, att gäster reser på sig och kommer och går till bordet. 
Serveringsstället kan exempelvis behöva möblera om eller begränsa det 
totala antalet besökare som vistas samtidigt på stället. 

Syftet med kravet är att undvika att trängsel uppstår. Om trängsel ändå 
uppstår bör den som driver ett serveringsställe möjliggöra för besökare och 
sällskap att hålla ett längre avstånd än en meter mellan sällskap till mer än  
en meter. (källa: Folkhälsomyndigheten) 

       AVSTÅND OCH TRÄNGSEL 
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                Nya förbättrade E-tjänster för serveringstillstånd 

 
Tillståndsenheten har som ett led i att göra det enklare och smidigare för den som ska ansöka om tillstånd eller anmäla 
ändringar i sitt befintliga tillstånd, installerat en ny version av våra E-tjänster. 
 
Det är nu betydligt lättare och smidigare att ansöka om tillstånd och göra ändringar i E-tjänsterna. Att du själv kan anmäla 
nya serveringsansvariga och ta bort ”gamla” som inte  är aktuella så att du har full kontroll över vilka som är anmälda, är 
förstås fortfarande en stor fördel. 
 
Du kan även ansöka om ändringar i ditt tillstånd, ansöka om tillfälliga tillstånd, komplettera en ansökan ändra kontaktupp-
gifter mm. 
 
Det är även möjligt för andra än den som är tillståndshavare att få tillgång till  E-tjänsterna och kunna göra ändringar. Om 
du vill att någon annan ska få tillgång till E-tjänsterna, följ länken HÄR till en fullmakt för att godkänna att någon annan ska 
vara behörig att använda E-tjänsterna. 
 

För att göra en ansökan behöver du inga inloggningsuppgifter    
 

För att göra en komplettering till en ansökan behöver du använda det referensnummer du fick när anmälan sändes in 
eller som finns i det mail du fick som bekräftelse på att ansökan skickats in 
 

För att göra en anmälan av något slag behöver du använda det användarnamn och lösenord som du tidigare           
meddelats. Har du glömt bort ditt användarnamn eller lösenord så kontaktar du någon av handläggarna på              
Tillståndsenheten. 

 
Allt det här kan man göra på våra E-tjänster 
 

 
 

Som alltid rekommenderar tillståndsenheten dig att läsa aktuella anvisningar till det tillstånd eller förändring du ska göra 
INNAN du gör själva ansökan, och samlar ihop de handlingar som begärs och sparar dessa någonstans i din dator, för att 
bifoga när du gör din ansökan eller anmälan om förändring. 
 
Att komplettera en eller flera gånger kommer bara att förlänga handläggningen av ärendet. 
 
Gå gärna in på denna länk HÄR och se hur E-tjänsterna ser ut nu. 
På tillståndsenheten hemsida finns mer information om ansökningar, anmälan och ändringar, följ denna länk HÄR 

Ansökan om stadigvarande tillstånd 
Komplettering av ansökan 
Anmälan av lokal vid catering 
Anmälan om provsmakning 

Anmälan om förändringar i kontaktuppgifter 
Anmälan om upphörande av tillstånd 

Ansökan om tillfälligt tillstånd 
Anmälan av serveringsansvarig personal 
Anmälan kryddning av snaps 
Ansökan om ändringar i gällande tillstånd 

Anmälan om förändringar i ägande 
Restaurangregistret/webbpublicering 

https://www.4suppdatera.se/4suploads/61051/sidor/bilder_sidor/Anm%C3%A4lan%20om%20fullmakt%20f%C3%B6r%20E-tj%C3%A4nster.docx
https://alkt.kfhalsingland.se/alktwebbforms
https://kfhalsingland.se/page.php?catID=4&pageID=106


 4 

Marknadsföring av  

alkohol på internet 
När du ska marknadsföra alkohol på internet, i sociala medier och i appar ska du följa de generella regler som gäller 
för all marknadsföring av alkohol. Utöver alkohollagen finns också våra allmänna råd. 

Du måste uppfylla kravet på att marknadsföring av alkohol ska vara särskilt måttfull, även när du marknadsför pro-
dukter på internet. Det är inte heller tillåtet att rikta marknadsföring av alkohol särskilt till eller skildra barn och 
ungdomar som inte har fyllt 25 år. Förutom alkohollagens regler finns även våra allmänna råd, där vi ger vår syn på 
hur marknadsföring av alkohol på internet bör ske. 

VÅRA ALLMÄNNA RÅD GÄLLER MARKNADSFÖRING AV ALKOHOLDRYCKER TILL 
KONSUMENT: 

 Marknadsföring av alkoholdrycker bör bara ske på webbplatser där målgruppen eller minst 70 % av besökarna 
är över 25 år.  

 Webbplatser som säljer eller huvudsakligen inriktas på marknadsföring av alkoholdryck bör ha en funktion som 
kontrollerar åldern på besökaren.   

 På webbplatser bör du undvika poppuppannonser, eftersom de är uppsökande och påträngande.  
 Direktreklam är endast tillåtet om mottagaren först uttryckligen begärt att ta emot sådan marknadsföring.  

 Se till att det tydligt framgår vad som är redaktionell text och vad som är marknadsföring.  
 Vid marknadsföring på till exempel bloggar är det extra viktigt att marknadsföring och redaktionell text inte för-

växlas med varandra. Det är även viktigt att tänka på hur du uttrycker dig, vilka som ingår i bloggens målgrupp 
och vilka som läser bloggen.  

 Även bilder i kommersiella annonser på internet ska följa "bildregeln" i 7 kap. 5 § 1 st. alkohollagen. Det innebär 
att bilden bara får visa varan eller råvaror som ingår i varan, enstaka förpackningar samt varumärke. Utöver 
"bildregeln" finns det ytterligare regler i alkohollagen som gäller för kommersiella annonser, men enbart i tid-
ningar. En tidningsannons med alkoholreklam ska exempelvis ha en informationstext som varnar för intag av 
alkohol. Denna regel gäller även för tidningars nätupplagor. (källa: Konsumentverket) 
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FORTFARANDE INSTÄLLDA UTBILDNINGAR  OCH TRÄFFAR PÅ GRUND AV 
CORONA/COVID UNDER SOMMAREN  

 

Smittskyddsläget i landet innebär att tillståndsenheten tillsvidare är fortsatt                  
restriktiv angående fysiska utbildningsdagar och träffar. 
  
Kommunalförbundets beslut om att ställa in alla fysiska utbildningar och möten gäller 
även tillsvidare. 
                                                                               
Även om vissa lättnader i restriktionerna har skett och den fortsatta smittspridningen 
är på nedgång går det i dagsläget inte  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.  

 
 

Eventuell krögarträff oktober/november 
 
Om förhållandena är sådana att fysiska möten åter är tillåtna kommer vi att planera 
för en krögarträff någon gång i månadsskiftet oktober– november. 
 

Vi vill gärna få in förslag och synpunkter från er krögare 
på ämnen och programpunkter som känns angelägna 
och intressanta. 
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SERVERINGSANSVRIGAS UPPGIFTER / INFORMATION TILL PERSONAL 

Det hörs på namnet - serveringsansvarig - men för vad?  

En serveringsansvarig är den person som ska tillfälligt ersätta tillståndshava-
ren och överta ansvaret för denne över serveringen på stället. Det innebär 
att den som är utsedd till serveringsansvarig behöver kunna en hel del och 
att denne överhuvudtaget vet om sitt ansvar. I alkohollagen beskrivs det 
med att en serveringsansvarig ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna   
utöva sitt ansvar. 

Serveringsansvarig för dagen behöver minst känna till att den ansvarar för; 

 Att ställets personal för dagen, är kunniga om alkohollagens bestämmelser, 
och gått igenom med dessa om ställets nivå för berusningsgrader och däri-
genom förhindrar överservering. (enkelt om företaget har en alkoholpolicy) 

 Att eventuell entrévärd vet sitt ansvar och om ställets regler för legiti-
mationskontroll och giltiga legitimationer. 

 Att antalet personer i lokalen inte är fler än vad tillståndet medger. Dels hur 
många som kommit in i lokalerna, och dels det totala antalet personer som 
finns i lokalerna. 

 Att all betalning som görs på stället för kvällen, måste registreras i           
kassaregister i entré, i eventuell garderob, bar och matsal, samt att kvitton 
lämnas till den som betalat. 

 Att utrymningsvägar hålls fria för utrymning, var brandskyddsmaterial finns 
samt har koll på att den fungerar, och att alla som arbetar vet vad dessa ska 
göra vid en eventuell brand—eller annan kris. 

 Att ingen under 18 år serveras alkohol, är säljarens ansvar.                          
Serveringsansvarig har dock ett ansvar att informera all personal om dennes 
ansvar. Att legitimationskontroll görs vid tveksamma fall av säljaren. 

 Att ingen mängdförsäljning sker. 

 Att ett varierat utbud av mat finns efter kökets stängning, och att detta 
marknadsförs aktivt med t.ex. en väl synlig barmeny. 

 Att ingripa/agera då ordningsproblem eller onykterhet uppstår. 

 Att se till att restaurangen är utrymd 30 minuter efter att restaurangen 
stängt. 
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Inspektioner under sommaren 

 
På grund av rådande pandemi har inspektioner och övriga fysiska besök hos 
serveringsställen varit begränsade. Detta utifrån Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer och rekommendationer.  

 

När det nu  blivit lättnader i öppettider för serveringsställen samt antalet 
besökare m.m. så kommer även antalet inspektioner och tillsyner att öka. 

Vi på Tillståndsenheten förutser ett ökat tryck  (ett uppdämt behov) vad gäl-
ler alla kategorier av  serveringar– nöjes och idrottsevenemang m.m. Detta 
ställer stora krav på er som krögare samt personal att upprätthålla en god    
ordning med överblick över serveringsytan samt  kontroll på alkoholförsälj-
ningen.   

 

 
 

 

 


