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Rapport
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Handläggare

Linda Ternström

Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen
(1993:581) – Tillsynsplan år 2017 för Bollebygds kommun
avseende verksamheter med serveringstillstånd samt
detaljhandel med tobaksvaror och servering och detaljhandel av
folköl
Lagstiftningen inom alkohol och tobaksområdet är sociala skyddslagar och
deras huvudsakliga syfte och mål är att begränsa preparatens
skadeverkningar. När man arbetar effektivt med att minska tillgången på
tobak och alkohol, såväl legal som illegal, ger det också andra effekter
positiva effekter i samhället.
Upprättandet av en tillsynsplan bidrar till en tydlig struktur på tillsynsarbetet
samt möjliggör mätbara och uppföljningsbara mål. Genom tillsynsarbetet vill
Bollebygds kommun få bort missförhållanden, förhindra att nya uppstår och få
till stånd ett gott samarbete mellan kommun och näringsidkare. Vårt mål är
att med dessa medel bidra till en ansvarsfull handel med tobak och folköl och
förebygga och korrigera brister som kan uppstå vid servering av alkoholhaltiga
drycker.
Tillsynsmyndigheter
Folkhälsomyndigheten utövar central tillsyn över efterlevnaden av gällande
lag och meddelar allmänna råd till vägledning för tillämpning av lagen.
Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet. Länsstyrelsen ska också biträda
kommunerna med råd i deras verksamhet. Kommunen och polismyndigheten
utövar den omedelbara tillsynen över servering av, och detaljhandel med,
folköl och detaljhandel med tobak.
Tillståndsenheten, Miljöförvaltningen Borås Stad, ansvarar enligt avtal för
handläggning av serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och
tobakslagen (undantaget rökfria miljöer som ingår i bygg- och miljöenhetens
tillsynsplan).
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Tillsyn av försäljning av tobak och folköl
Tillsynen av försäljning av tobak och folköl bedrivs i huvudsak med
förebyggande och yttre tillsyn. Tillsynen bedrivs enligt avtal av Borås Stad.
Förebyggande tillsyn är ett arbete som ska leda till att problem inte uppstår,
bland annat genom information, rådgivning och dialog med handlarna.
Yttre tillsyn är besök på försäljningsstället i syfte att kontrollera att
verksamheten bedrivs enligt tobakslagens och alkohollagens bestämmelser.
Tillsyn sker löpande under hela året. Kommunens målsättning är att samtliga
försäljningsställen för tobak och folköl ska besökas av kommunens
handläggare minst en gång per år. Uppföljande tillsyn vid konstaterande
brister ska ske. Tillsyn sker på dagtid.
I Bollebygds kommun finns
6 försäljningsställen för tobak
4 Försäljningsställen för folköl.
Tillsynspersonalen ska ha tjänstelegitimationer som styrker att de företräder
kommunen och äger rätt att få tillträde till aktuell lokal och övriga utrymmen.
Tyngdpunkten i tillsynsarbetet bör ligga på rådgivande och förebyggande
verksamhet. Tillsynsbesöken är ett lämpligt tillfälle för tillsynsmyndigheten att
ge råd och stöd till ansvariga.
Vad som iakttagits vid tillsynen återkopplas på plats innan tillsynen avslutas.
Om allvarliga brister har observerats vid tillsynen ska särskild vikt läggas vid
att förklara varför detta är allvarligt och vilka konsekvenser det kan få.
Tillsyn ska dokumenteras noggrant även om det, vid tillsynen, inte
uppmärksammades några brister. När det gäller tillsyn över receptfria
läkemedel ska allvarliga brister, eller om brister inte rättas till, rapporteras till
Läkemedelsverket för fortsatt handläggning.
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Efter tillsynsbesöket skickas en tillsynsrapport till bolaget som anmält
försäljning av tobak och folköl. Genom detta får ansvarig verksamhet
möjlighet att ge sin bild av vad som har hänt och vad denne tänker göra för
att det inte ska upprepas. Uppföljande tillsynsbesök ska planeras in om
tillsynen påvisat allvarligare brister/förseelser i verksamheten.
Uppföljningsbesöken är viktiga för att ta reda på om det är fråga om en
engångsföreteelse eller brister/förseelser som är återkommande.
Vid allvarliga eller upprepade brister kan kommunen komma att vidta åtgärder
mot handlarens möjligheter att sälja tobak eller folköl.
Förbyggande tillsyn
Den förebyggande tillsynen behöver inte genomföras som ett regelrätt
tillsynstillfälle utan kan ske spontant utifrån att något väcker
tillsynshandläggarnas uppmärksamhet exempel via inkommande synpunkter
från medborgare, marknadsföring som kommit till handläggarnas kännedom
eller liknande.
Tillsyn avseende verksamheter med serveringstillstånd
Tillsyn avseende verksamheter med serveringstillstånd bedrivs av Borås Stad.
Tillsynshandläggare har den samordnande funktionen kring tillsynen. För
närvarande finns två timanställda restauranginspektörer i Borås Stad som
utför större delen av den yttre tillsynen för Borås Stad och Bollebygds
kommun.

För

att

kunna

hålla

en

god

kvalité

på

tillsynen

ges

restauranginspektörerna utbildning och kompetensutveckling.
Det antal tillsynsbesök som en verksamhet med serveringsverksamhet kan få
under ett år är beroende av tillsynsobjektets verksamhetsinriktning. Tillsynen
riktas i första hand mot verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd. I
Bollebygd

finns

för

närvarande

4

verksamheter

med

stadigvarande

serveringstillstånd.
Tillsynade verksamheter indelas i kategorier där följande tillsynsfrekvens är
en generell utgångspunkt per verksamhetskategori:
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Matrestaurang: 1 tillsynsbesök/år
Konferenslokal, äldreboende och liknande: 1 tillsynsbesök/år
I Bollebygds kommun finns inga verksamheter av typen nattklubb eller
dryckesinriktat serveringsställe.
För år 2017 kommer den yttre tillsynen att i huvudsak utföras genom
samordnad tillsyn. Under årets andra halvår kan den yttre tillsynen även
komma att utökas med reguljär tillsyn utförd av restauranginspektörer, det vill
säga

tillsyn

som

genomförs

utan

medverkan

av

övriga

samverkansmyndigheter.
Tillsynen genomförs företrädesvis under kvällar och nätter då det befaras
vara störst risk att alkohollagens bestämmelser inte följs av tillståndshavaren,
undantag äldreboende och restauranger som inte har öppet kvällstid. De
områden som främst granskas vid tillsynen är ordning och nykterhet, ålder på
gäster, störningar utanför restaurang, kökets öppettider och matutbud.
Därutöver sker kontroll av priser på alkohol, marknadsföring, kassarutiner,
brandskydd, automatspel och rökrum/rökning på uteserveringar.
Restauranginspektörerna utgår från en tillsyns-applikation genom vilken
eventuella

brister

noteras.

Resultatet

av

tillsynen

meddelas

serveringsansvarig på plats. Efter tillsynen skickas en skriftlig återkoppling till
tillståndshavaren. Har det framkommit några brister bereds tillståndshavare
möjlighet att åtgärda dessa inom rimlig tid. När allvarligare brister noterats
informeras tillståndshavaren och bereds tillfälle att inkomma med yttrande
inför en eventuell utredning om åtgärd mot serveringstillståndet.
Under år 2017 kommer fokus på tillsynen att vara kontroll av ordning och
nykterhet, övriga störningar, ålderskontroll, kökets öppettider och matutbud
samt sådan prissättning eller marknadsföring som utgör ett tydligt avsteg från
kraven i alkohollagen.
Förebyggande tillsyn
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Syftet med förebyggande tillsyn är att informera och göra tillståndshavaren
uppmärksam på de krav som alkohollagen ställer, så att brister i
verksamheten inte uppstår. Genom information och samarbete kan problem
undvikas, både för den enskilde restaurangägaren och för kommunen.
En gång per år genomförs en utbildning i ansvarsfull alkoholservering för
personal på restauranger. Utbildningen är kostnadsfri för tillståndshavarna.
En kortutbildning i alkohollagens krav hålls på våren för att tillståndshavares
säsongspersonal ska kunna få relevanta kunskaper. Även denna utbildning
genomförs på kommunens bekostnad.
Yttre tillsyn
Den yttre tillsynen för året planeras i början av året. Varje tillsynsomgång
planeras

av

tillståndshandläggare

som

även

sammanställer

aktuellt

tillsynsunderlag avseende de tillståndshavare som ska besökas och förmedlar
underlaget till restauranginspektörerna.
Samordnad tillsyn
Samordnad

tillsyn

genomförs

tillsammans

med

Polismyndigheten,

Skatteverket, Räddningstjänsten samt eventuellt även miljöenheten. Under år
2017 kommer det genomföras ett tillfälle för samordnad tillsyn i Bollebygd.
Datum för dessa tillfällen är planerade tillsammans med ovan nämnda
myndigheter.
Ytterligare tillsyn
Vid behov kommer tillsyns även att ske av verksamheter med tillfälligt
serveringstillstånd till allmänheten eller till slutet sällskap.

Resultatredovisning
Tillsynsfrekvens samt resultat från gjord tillsyn i enlighet med tillsynsplanen
redovisas halvårsvis till Samhällsbyggnadsnämnden.

