
Information till 
verksamheter med 
serveringstillstånd 

Efter 1,5 år av restriktioner på serveringsställen hävs nu dessa den 29 september. 
Vi på enheten livsmedel och serveringstillstånd vill tacka för en bra dialog under 
den här perioden då vi varit ansvariga för tillsynen av lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. För oss har det varit ett viktigt uppdrag 
som varit mycket lärorikt och stundtals intensivt men nu känns det riktigt skönt 
att det arbetet snart är över.

Inför återöppnandet vill vi passa på att påminna om några delar i alkohollagen som är viktiga för er att 
ha koll på. 
• Märkbart påverkade personer får inte serveras

alkohol och ska avvisas från serveringsstället.
Man ser på personer att de är märkbart
påverkade om de har svårt att fästa blicken, har
hängande ögonlock, är störande för andra
gäster, är högljudda, är överdrivet självsäkra,
fumliga, stökiga etc. Serveringen ska avbrytas
innan gästen blir så påverkad att han eller hon
måste avvisas.

• Begär alltid legitimation om du är osäker på
gästens ålder, vi rekommenderar att
ålderskontroll görs om du tror att gästen är
under 25 år.

• Det är du som serverar som kan straffas med
böter eller fängelse om gästen är under 18 år
eller om gästen "langar" alkoholen. Dessutom
kan restaurangen förlora sitt serveringstillstånd.

• Är det många gäster kan det var bättre om alla gäster
köper sin egen alkohol och ingen köper åt flera gäster
samtidigt.

• Som personal är det viktigt att ha uppsikt över alla
gästerna och vem som dricker den alkohol ni serverat
eller om någon börjar bli mer än salongsberusad.

• Mat ska kunna serveras under hela serveringstiden,
efter klockan 23.00 räcker det med ett enklare utbud
av rätter.

• Tillståndshavaren eller  serveringsansvarig person ska
ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på
serveringsstället under hela serveringstiden.
Tillståndshavaren måste anmäla serveringsansvariga,
detta görs genom att mejla en lista med samtiliga
serveringsansvariga till oss på
miljoochhalsoskydd@umea.se eller använda vår e-
tjänst.

• Passa på att anmäla nyanställd personal till utbildningen
Ansvarsfull alkoholservering, som går av stapeln den 18
oktober.

Miljö- och hälsoskydd 
Stadshuset, Skolgatan 31A 
Postadress: 901 80 Umeå 

090–16 10 00 
miljoochhalsoskydd@umea.se 

www.umea.se 

Anmälan till ansvarsfull alkoholservering gör du 
via denna länk.
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Nyhetsbrev från Livsmedel september 2021
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https://e.umea.se/foretagare-anmalan-serveringsansvariga-personer
https://www.umea.se/jobbochforetagande/tillstandreglerochtillsyn/alkohol/serveringstillstand/ansvarsfullalkoholservering/anmalan.4.408bf0f717442258a8839.html



