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Länsstyrelsen i Västra Götaland

Redovisning av åtgärder alkohollagen och tobakslagen
Verksamhetstillsyn av kommunens handläggning av ärenden och tillsyn enligt
alkohollagen och tobakslagen genomfördes av Länsstyrelsen i Västra
Götaland hösten 2016. Vid besöket fördes diskussioner med ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljöchefen, miljöinspektör samt
tillståndshandläggare och enhetschef från tillståndsenheten i Borås Stad
utifrån de svar som lämnats in i enkät inför besöket. 2017-03-07 tog
länsstyrelsen beslut om tillsynen av Bollebygds kommuns hantering av tillsyn
enligt alkohollagen och tobakslagen.
Länsstyrelsen har riktat kritk till kommunen på följande punkter:
-

Kommunen saknar kommunala riktlinjer för serveringsbestämmelserna i
alkohollagen som ska utfärdas i enlighet med 8 kap. 9§ alkohollagen.

-

Kommunen saknar tillsynsplan för tillsynen av folkölsförsäljning i enlighet
med 9 kap. 2 § alkohollagen.

-

Nämnden har inte genomfört tillsyn av alkohollagens
serveringsbestämmelser avseende serveringstillstånd i tillräcklig
utsträckning

-

Nämnden genomför ingen tillsyn avseende rökfria miljöer enligt
tobakslagen. Länsstyrelsen noterar även att nämnden inte avsatt några
resurser för tillsynen och eventuellt efterföljande arbete.

Sen revisionen genomfördes har följande åtgärder genomförts:
-

Kommunfullmäktige fastställde: 2017-02-09 riktlinjer för alkoholservering i
Bollebygds kommun.
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-

Samhällsbyggnadsnämnden fastställde 2017-05-22 tillsynsplan för tillsyn
enligt alkohol och tobakslagen inklusive tillsyn av folkölsförsäljning.

-

Under 2016 genomfördes 2 tillsynsbesök vid tillsyn kvällstid. De övriga två
serveringsställena var inte öppna vid tidpunkten för tillsynens
genomförande då de är dagverksamheter. I årets tillsynsplan fastställs att
samtliga verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd ska besökas.

-

Nämnden har i bygg- och miljöenhetens tillsynsplan för 2017 prioriterat
och avsatt resurser för tillsyn av rökfria skolmiljöer. Enkäter har skickats ut
till samtliga skolsköterskor och tillsynsbesök genomförs under maj månad.
Under 2018 kommer fortsatt tillsyn av rökfria miljöer ske.

Länsstyrelsen uppmärksammade vid besöket följande brister:
-

Nämnden har inga upprättade rutiner avseende arbetet enligt alkohollagen
och tobakslagen.

-

Nämnden har inga protokoll eller annan dokumentation avseende tillsynen
av rökfria miljöer.

-

Nämnden har vissa brister i hur dokumenteringen av handlingar sker.

Bollebygds kommun har avtal med Borås Stad avseende tillsyn av
verksamheter med servering av alkoholhaltiga drycker samt detaljhandel med
folköl och tobak. Tillståndsenheten i Borås tillhör sen januari 2017
miljöenheten i Borås och Bollebygds kommun har påbörjat diskussioner kring
rutinbeskrivningar, inklusive dokumentation, för ansökningar samt tillsyn.
Dialogen och arbetet med att förbättra kvaliteten på tillsynen och
dokumentationen, som är ett kontinuerligt arbete, kommer att fortsätta
hösten 2017.
Avseende rökfria miljöer har projekt initierats kring rökfria skolgårdar där
dokumentation kommer ske i kommunens verksamhetssystem EDP Vision.
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Lars-Erik Olsson
Samhällsbyggnadsnämndens
ordförande

Bilagor:
Behovsutredning och tillsynsplan för bygg- och miljöenheten i Bollebygds kommun 2017
Tillsynsplan för alkoholservering i Bollebygds kommun 2017
Tillsynsplan för försäljning av tobak och alkohol i Bollebygds kommun 2017
Riktlinjer för alkoholservering i Bollebygds kommun

