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Nyhetsbrev januari 2021 
 

Fortsatt förbud mot att servera alkohol efter kl. 20:00. 
Regeringen har förlängt förbudet mot att servera alkohol efter kl. 20:00 till och med den 24 

januari. Förbudet innebär att restauranger med serveringstillstånd måste vara utrymda senast 

20:30. Om ni vill återöppna restaurangen för servering av mat och alkoholfria alternativ får detta 

ske tidigast en timme efter utrymning, vilket innebär att om ni utrymt kl. 20:30 kan ni återöppna 

tidigast kl. 21:30.  

 

Anmälan om ändring 
• Om ni vill återöppna ska detta anmälas till kommunen.  

• Om ni vill pausa ert serveringstillstånd ska detta anmälas, anmälan gäller efter 

bekräftelse från kommunen. Om ni väljer att pausa tillståndet kommer ert 

serveringstillstånd inte att påverkas negativt, det vill säga ingen ny prövning kommer att 

göras utan det sker bara en paus av tillståndets giltighet. När ni åter vill börja servera 

alkohol anmäler ni detta till kommunen. Servering kan då åter ske när ni fått er anmälan 

bekräftad. Om serveringstillståndet pausas ska alkoholen plockas bort från lokalen. 

En restaurang med pausat serveringstillstånd faller inte under reglerna om stängning 

kl. 20:00. 

• Om ni vill ändra serveringstider för ert serveringstillstånd ska detta anmälas. Ni kan 

begränsa serveringstiden tillfälligt till att avse andra tider. Tänk på att regeln om 

utrymning på en timme gäller även om utrymning sker exempelvis kl. 18:00. Även då ska 

ni anmäla om ni avser att återöppna. 

• Om ni väljer att stänga restaurangen helt under en viss tid ska det anmälas. 

• I Katrineholm, Flen och Vingåkers kommuner görs anmälan till alkoholhandläggaren. 

Ert ärende registreras direkt om ni mailar till myndighetsbrevlådan; 

socialforvaltningen@katrineholm.se. 
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Take away 
Folkhälsomyndigheten har gått ut med ett förtydligande gällande take away det gäller för er som 

har blandad verksamhet med serveringstillstånd och hämtmat. 

 

”Serveringsstället ska utrymmas och stängas senast klockan 20.30. Det vill säga 30 minuter efter 

serveringstidens slut, se 8 kap. 19 § 3 st. alkohollagen (2010:1622). Någon take away verksamhet kan 

därför inte äga rum på serveringsstället direkt efter klockan 20.30. För att bestämmelsen om 

utrymning ska kunna upprätthållas, krävs det att serveringsstället håller stängt en viss tid efter att det 

har utrymts. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar i allmänna råd att serveringsstället bör hålla stängt minst en 

timme innan det öppnas för servering av mat, lättdrycker och folköl, take away eller caféverksamhet 

(HSLF-FS 2020:79). 

Serveringsstället bör därför, under den tid som serveringstiden begränsats till klockan 20.00, 

återöppnas tidigast klockan 21.30.”  

 

Folkhälsomyndigheten inte lämnar inte någon möjlighet till att hålla öppet för avhämtning av mat 

(men personal kan ha arbetsuppgifter kvar), vilket givetvis väcker frågor eftersom en restaurang 

utan serveringstillstånd samtidigt kan hålla öppet. Svaret på det är att som stöd för 

inskränkningen av serveringstiden har regeringen använt 3 kap. 10 § alkohollagen (2010:1622). 

Lagstödet är inte avsett för att reglera restaurangers tid för matservering, utan att begränsa 

alkoholserveringen och konsekvenserna av den. Regeringen har använt de medel som i lag finns 

tillgängliga och bedömt att serveringsställen är en särskilt utsatt miljö avseende smittspridningen 

av coronaviruset. 

 

Ytterligare informationen hittar ni på Folkhälsomyndigheten, 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/verksamheter/restauranger-och-krogar/fragor-och-svar-om-nya-regler-for-restauranger-

krogar-m.m/ 

 

Sällskap 
Ett sällskap får bestå av max fyra (4) personer. Reglerna gäller från den 24 december tillsvidare. 

Det ska vara minst en meter mellan sällskapen även rygg mot rygg.  

 

  

mailto:socialforvaltningen@katrineholm.se
http://www.katrineholm.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/restauranger-och-krogar/fragor-och-svar-om-nya-regler-for-restauranger-krogar-m.m/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/restauranger-och-krogar/fragor-och-svar-om-nya-regler-for-restauranger-krogar-m.m/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/restauranger-och-krogar/fragor-och-svar-om-nya-regler-for-restauranger-krogar-m.m/


 

 

Besöksadress: Västgötagatan 18 

Telefon: 0150-570 00 

Organisationsnummer: 212000-0340 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

641 80 KATRINEHOLM 

socialforvaltningen@katrineholm.se  

www.katrineholm.se  

Socialförvaltningen 

 

 

Offentlig tillställning 
Om det anordnas en allmän sammankomst eller offentlig tillställning så är förordningen 

(2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 

tillämplig. Från och med den 24 november 2020 får sådana anordnas för max åtta personer. 

 

I förordningen finns ett undantag för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med 

sittande publik, där sådana får anordnas för upp till 300 deltagare om de sitter ensamma eller två 

och två, och har minst en meter till andra sällskap. 

 

Notera dock att samtliga länsstyrelser har tagit fram lokala föreskrifter vilka medför att 

undantaget om sittande publik upp till 300 deltagare för närvarande inte gäller. Det 

innebär alltså att maxtaket om åtta personer gäller samtliga allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar. 

 

De lokala föreskrifterna är tillfälliga och kan komma att ändras. Ta del av informationen 

från länsstyrelsen om vad som gäller i det län där sammankomsten eller tillställningen 

arrangeras. 

 

Gällande bestämmelser 
Det har kommit en nya tillfällig pandemilag, Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att 

hindra spridning av sjukdomen covid-19. Bestämmelserna i lagen är avsedd för annan 

verksamhet än serveringsställen men kan vara tillämplig i vissa fall exempelvis vid offentliga 

tillställningar eller vid uthyrning av lokal för privat sammankomst.  

 

Den lag som serveringsställen fortsatt har att rätta sig efter när det gäller smittskydd är, Lag 

(2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till och med 31 

maj. Två nya paragrafer har lagts till lagen, de ger Regeringen eller den myndighet som 

regeringen utser rätt att meddela föreskrifter om begränsade öppettider. Om denna lag används 

så omfattas alla inrättningar där det bedrivs verksamhet som består i att servera mat eller dryck 

till allmänheten och där möjlighet ges för förtäring på stället, det vill säga inte enbart de med 

serveringstillstånd. 

 

Den begränsning som nu gäller om öppettider har inte fattats enligt denna lag utan enligt 

Alkohollagen (2010:1622) 3 kap 10 §. Alkohollagen reglerar servering av alkohol på 

serveringsställen. 
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Länsstyrelsen 
På Bo och leva på länsstyrelsens webbplats finns ny information om länsstyrelsens tillsyn, om 

serveringsställen m.m. kopplat till Corona. Det finns också länkar, kontaktvägar till 

Folkhälsomyndigheten och SKR m.m. 

 

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning 

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd 

Omsättningsstöd till näringsidkare 

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen 

 

Övrigt våren 2021 
• Vi planerar inte för något fysiskt ”Krögarmöte” under våren. Om det finns önskemål kan 

ett digitalt möte anordnas istället. Hör gärna er i så fall och kom med förslag på innehåll. 

Vi får se hur läget är till hösten om en Krögarmöte kan anordnas som vanligt.  

• AAS utbildning (Ansvarsfull Alkoholservering) ingen utbildning under våren. Vi avvaktar 

ett tag för att eventuellt kunna planera in nya datum för hösten. 

• Restaurangrapporter ska lämnas in senast den 1 mars 2021 för försäljningen under 2020. 

Tänk på att lämna in rapporten även om du inte sålt någon alkohol. 

• Vi planerar att genomföra tillsynsbesök som vanligt. 

 

 

 

 

Bästa hälsningar 

Linda Fager Susanne Thurfjell 
Alkoholhandläggare Administratör serveringstillstånd 
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