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Bästa innehavare av serveringstillstånd i Haninge och Tyresö, 
 
 
Roligt att så många av er kom till vårt gemensamma krögarrådsmöte den 9 oktober och att vi fick 
en diskussion kring frågor som engagerade alla. Vår förhoppning är att ni fick svar på frågorna 
och blev klokare när det gäller det ansvar för brandsäkerheten ni har på er krog. – Nedan 
återfinner du minnesanteckningar från mötet.  
 
Information om brandsäkerhet på krogen – Södertörns brandförsvarsförbund 
Brandförsvarets Sebastian Levin informerade om vad du bör beakta på din restaurang i 
brandsäkerhetshänseende i olika fall. I samband med ansökan om nytt eller utökning av befintligt 
stadigvarande serveringstillstånd eller tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten behöver 
Södertörns brandförsvarsförbund numera få in följande uppgifter/handlingar:  
1) utrymningsvägar – antal och utformning,  
2) beskrivning av det systematiska brandskyddsarbetet,  
3) handbrandsläckare – antal och placering  
4) brandlarm och ev. utrymningslarm,  
5) max antalet personer som får vistas i lokalen och rutiner för att upprätthålla detta.  
Efter att man startat verksamheten inkluderar brandmyndighetens inspektion ovanstående 
punkter. Ni hittar en lathund för brandsäkerheten här: 
https://www.sbff.se/globalassets/pdf/systematiskt-brandskyddsarbete/sba-restaurang.pdf  
 
Lokalpolisen informerar 
Lokalpolisen informerade om ordningsläget i kommunen. Just nu ser det lugnt ut på krogarna. 
Har ni frågor i samband med er verksamhet kan ni kontakta Lokalpolisen för råd.  
 
Alkoholdrycksliknande preparat 
Den nya bestämmelsen om alkoholdrycksliknande preparat (såsom alkoglass) avhandlades. Den 
innebär i korthet att ni som hade tillstånd att servera spritdrycker före den 1 juli 2019 därefter 
också har rätt att servera också alkoholdrycksliknande preparat. Frågan ställdes om ni som 
serverar alkoholdrycksliknande preparat kommer behöva redovisa detta i den årliga 
restaurangrapporten senast 1 mars påföljande år. Vi återkommer med svar när vi av 
Folkhälsomyndigheten fått besked om/när ni behöver redovisa också försäljning av detta.  
 
Det utökade rökförbudet på uteserveringar och entréer sedan 1 maj 2019 
Vi noterade att de flesta av oss konstaterat att det har fungerat bra med det nya rökförbudet på 
era uteserveringar och entréer. Vill man få än mer information om rökförbudet kan man vända 
sig till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, avdelningen för hälsoskydd.   

https://www.sbff.se/globalassets/pdf/systematiskt-brandskyddsarbete/sba-restaurang.pdf


  

 
En fråga ni ställde på mötet var följande: I samband med att serveringsställen har evenemang för slutna 
sällskap – gäller rökförbudet vid entréer då också? Svar: Vårt svar kommer här efter avstämning med 
Länsstyrelsen i Stockholm: Enligt tobakslagen 6 kap, 2 § p. 10 gäller rökförbud vid entréer till 
”sådana lokaler och andra utrymmen som avses i 1-7 som allmänheten har tillträde till.” Entré till 
restauranglokal omfattas inte  av något undantag från rökförbudet vid servering till slutna sällskap 
så länge det är fråga om näringsverksamhet. Gäller det däremot till exempel en föreningslokal 
som endast är tillgänglig för en begränsad krets personer kan den lokalen inte anses tillgänglig för 
allmänheten och i just det fallet omfattas man inte av tobakslagens rökförbud på uteserveringar 
och entréer.  
 
Förslag till tema för nästa krögarrådsmöte – våren 2020 
Som tema för nästa krögarrådsmöte enades vi om att vi bjuder in en sakkunnig person som har 
genomgång om narkotika och vad man bör tänka på i samband med sitt serveringstillstånd.  
Återkom gärna till oss på tillståndsenheten om ni har frågor, mer förslag eller funderingar inför 
krögarrådsmötena. 
 
Övriga frågor/förslag 
Det kom också ett förslag från er krögare om att skapa en facebook-sida för krögare i Haninge 
och Tyresö. Krögarna på Tyresö Slottskrog har nu skapat sidan Krögare i Haninge och Tyresö. 
För mer information och detaljer om facebook-gruppen, se här:  
https://www.facebook.com/search/top/?q=kr%C3%B6gare%20i%20haninge%20%26%20tyres
%C3%B6&epa=SEARCH_BOX  
  
Tyvärr är vi på tillståndsenheten på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund förhindrade att 
delta i facebook-gruppen. Om ni vill få vägledning i samband med ansökan och innehav av 
serveringstillstånd så hittar ni detta på vår hemsida inklusive Frågor och svar-sidan för 
serveringstillstånd: http://www.smohf.se/amnesomraden/alkohol-tobak-receptfria-
lakemedel/servering-och-forsaljning-av-alkoholdrycker/fragor-och-svar-inom-servering-och-
forsaljning-av-alkoholdrycker/ . Det går förstås också bra att ni vänder er till oss för vägledning i 
samband med frågor ni har om era serveringstillstånd. 
 
 

Med vänlig hälsning 

 

Andreas Rosenblad     och    Per Claug,  

alkoholhandläggare               alkoholhandläggare 
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