Till:
Tillståndshavare i
Haninge och Tyresö
Tillståndsenheten

Nyhetsbrev från tillståndsenheten september 2019
Bästa innehavare av serveringstillstånd i Haninge och Tyresö,
Det har nu gått fem månader sedan tillstånds- och tillsynsverksamheten enligt alkohol- och
tobakslagarna flyttats över till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund från Haninge och
Tyresö kommuner. Vi på tillståndsenheten vill med detta brev flagga för er lite nyheter som
berör er verksamhet.
Använd gärna e-tjänsterna för serveringstillstånd vid anmälan eller ansökan
E-tjänster för serveringstillstånd har tidigare funnits på Haninge kommun. Nu har de flyttats över
till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund där de fortsatt går att använda när man ska söka ett
nytt serveringstillstånd eller anmäla/ansöka om ändringar för sitt befintliga serveringstillstånd.:
http://alkt.haninge.se/alkohol. Huvudskillnaden mot tidigare är att webbsidan nu kan användas
också av dig som är verksam i Tyresö kommun.
1) Du som redan har ett serveringstillstånd och ska anmäla/ansöka om ändringar av tillståndet:
Ska du anmäla serveringsansvarig personal på din restaurang eller utökning av serveringstillståndet kan du enkelt göra det digitalt genom att logga in på webbsidan för ditt
serveringstillstånd. – Det kan du göra när du blivit webbkund. – För att bli det skickar du in
meddelande till tillståndsenheten om att du vill bli webbkund. Se följande sida där du kan fylla i
blanketten digitalt och efter signering sedan skanna in och maila in den till tillståndsenheten:
http://alkt.haninge.se/AlkTWebbformsHaninge/Anm%C3%A4lan%20om%20e-fullmakt.pdf
Du kommer sedan av tillståndsenheten få inloggningsuppgifter så du kan logga in på e-tjänstens
anmälningssida där du kommer kunna göra ändringarna:
http://alkt.haninge.se/AlkTWebbformsHaninge/LoginFormNAV.aspx
Många av er är webbkunder sedan tidigare och kan fortsätta använda e-tjänsterna precis som
innan uppdateringen.
2) Du som ska ansöka om ett helt nytt serveringstillstånd
Du som ska ansöka om ett helt nytt serveringstillstånd behöver inte vara webbkund utan går
direkt in på webbsidan för ”Ansökan om serveringstillstånd” och avger din ansökan digitalt:
http://alkt.haninge.se/AlkTWebbformsHaninge/NewApplicationIntro.aspx

Ny bestämmelse om andra alkoholdrycksliknande preparat
En ny bestämmelse i alkohollagen om alkoholdrycksliknande preparat trädde i kraft den 1 juli
2019. Den innebär att förutom Systembolaget får alkoglass eller annat alkoholdrycksliknande
preparat med en alkoholhalt som överstiger 2, 25 volymprocent bara säljas av den som har
serveringstillstånd till detsamma. Den som redan har tillstånd till spritdrycker idag har rätt att
servera alkoholdrycksliknande preparat.
Övrigt om kommande krögarrådsmöte och Ansvarsfull alkoholservering m.m.
Du har tidigare fått inbjudan via e-post och e-kalenderkallelse till krögarrådet som kommer äga
rum den 9 oktober kl. 14:00-17:00 i Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2, Skärgårdssalen.
Hoppas du kommer och att vi ses då! Glöm inte att anmäla er till oss på tillståndsenheten senast
den 7 oktober 2019 om och hur många ni blir som kommer.
Den 14 och 21 november anordnar vi en utbildning i Ansvarsfull alkoholservering även kallad
STAD-utbildning som är en kvalitetssäkrad utbildning i Sverige som stöds av
Folkhälsomyndigheten. Mer information om densamma i bifogade inbjudan med program som
medföljer detta brev.
Webbsidan för serveringstillstånd och nya avgifter m.m.
Slutligen vill vi nämna att vi nu uppdaterat hemsidan för serveringstillstånd:
http://www.smohf.se/amnesomraden/alkohol-tobak-receptfria-lakemedel/servering-ochforsaljning-av-alkoholdrycker/ . – Du hittar där länkar till ovannämnda e-tjänster samt
vägledning och information för dig som har serveringstillstånd, liksom uppgift om tillsyns- och
ansökningsavgifterna för serveringstillstånd som antagits av Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund.
Med vänlig hälsning
Andreas Rosenblad
alkoholhandläggare

och Per Claug,
alkoholhandläggare

