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Remissyttrande av ändring i förordningen (2020:956) om 
tillfälligt förbud mot servering av alkohol  

 

Företagarna har valt att lämna synpunkter på det rubricerade förslaget och önskar framhålla 

följande. 

Förslaget i korthet 

Socialdepartementet föreslår att förordningen om tillfälligt förbud mot servering av alkohol 

ändras så att servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller 

alkoholdrycksliknande preparat ska vara förbjuden mellan klockan 20.00 och 11.00. Det 

skärpta förbudet föreslås träda i kraft den 24 december och gälla till den 15 januari 2021. 

Därefter ska förbud mot att servera alkohol efter klockan 22.00 åter gälla till utgången av 

februari 2021. Bakgrunden till ändringen är den kraftigt ökande smittspridningen av det 

virus som orsakar sjukdomen covid-19.  

Företagarnas synpunkter på rubricerat förslag 

Företagarna och de cirka 60 000 företagare som organisationen företräder tar den ökande 

smittspridningen på stort allvar. Att förhindra större folksamlingar utan tillräckligt avstånd 

mellan enskilda individer är en av de viktigaste åtgärderna för att motverka spridningen av 

det virus som orsakar covid-19. Sedan förekomsten av viruset blev känt i Sverige har landets 

företag vidtagit kraftiga åtgärder för att hindra smittspridningen, för att så långt det är 

möjligt säkerställa att kunder och gäster håller tillräckligt stort avstånd. 

Så länge en verksamhet är säker ur smittspridningsperspektiv bör denna kunna hållas öppen 

enligt gällande regler. Det är inte servering av alkohol som utgör en fara för smittspridning, 

eller tidpunkten för intagandet, utan lokalens och kundernas möjlighet att minimera 

riskerna, genom exempelvis avstånd. Det tillfälliga förbudet mot alkoholservering förutsätter 
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att verksamheten redan bedrivs på ett sätt som förhindrar smittspridning, i annat fall kan 

verksamheten inte bedrivas över huvud taget, och leder således endast till lägre lönsamhet 

för berörda verksamheter.  

I Prop. 2019/20/172, om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, framgår att det 

redan idag är näringsidkaren som ansvarar för att lokaler och tillhörande områden utomhus 

är utformade så att trängsel undviks på de ytor som besökare har tillträde till. 

Ett förbud mot att servera alkohol efter klockan 20.00 är för många företag inom restaurang- 

och krogverksamheter synonymt med ett näringsförbud. För många av dessa företag är 

december, med jul och nyårsafton, en av de viktigaste och mest inkomstbringande tiderna 

under året.  

Mängder av dessa företag har sedan regeringens tidigare förbud mot att servera alkohol efter 

klockan 22.00 förberett sig på att kunna ha en sittning som avslutas klockan 22:30. Råvaror 

och mat har redan köpts in för stora belopp. Med det aviserade förslaget om förbud mot 

alkoholservering efter klockan 20.00 kommer de bokade kvällssittningarna inte kunna 

genomföras. Det är ytterligare ett hårt slag mot en bransch som mer än någon annan träffats 

av restriktioner från regering och myndigheter under pandemin. 

Företagarna avstyrker därför förslaget, på samma grunder som Företagarna avstyrkte det 

tidigare förslaget om förbud mot alkoholservering efter klockan 22:00.1 Vidare bör krav på 

att serveringsstället måste vara utrymt senast 30 minuter efter den tidpunkt som serveringen 

måste upphöra, slopas.      

Konsekvensutredningen innehåller så stora brister att den inte är möjlig att använda som 

beslutsunderlag.  

Ytterligare stöd 

Flera av regeringens tidigare stöd till företag relaterade till covid-19-pandemin har varit 

behäftade med krångel och svårtolkade, administrativt betungande regler, vilket gjort att de 

inte kunnat utnyttjas i den grad som regeringen avsett. Det gäller bland annat 

omställningsstödet, hyresstödet och företagsakuten. I många fall har regeringen varit otydlig 

och gjort förändringar av stödens villkor i efterhand, samtidigt som många företag 

fortfarande väntar på att få stöden utbetalda flera månader efter ansökan.  

Skulle det rubricerade förslaget genomföras är det helt avgörande att regeringen skyndsamt 

klargör hur företag vars verksamheter nu ytterligare begränsas av förbudet mot servering av 

alkohol efter klockan 20.00 ska kompenseras. Stödåtgärderna måste vara enkelt utformade 

så att medel snabbt kan betalas ut.  
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1 Remissyttrande Företagarna, Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol, S2020/08228: 
https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/remisser/2020/remissyttrande-over-forslag-till-forordning-om-tillfalligt-forbud-
mot-servering-av-alkohol/ 


