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Tillsynsplan Falkenbergs kommun 2017/2018
Alkohol och Tobakslagens bestämmelser angående tillsyn
Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet. Länsstyrelsen skall biträda kommunerna med råd i
deras verksamhet.
Den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om servering av starköl,
vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker, utövas av kommunen och polismyndigheten.
Kommunen och polismyndigheten utövar också tillsyn över servering av och detaljhandel
med folköl och detaljhandel med tobak.
På begäran av någon annan tillsynsmyndighet skall kommunen lämna de uppgifter som
myndigheten behöver för sin tillsyn. Kommunen skall även på begäran av Skatteverket
eller Tullverket lämna de uppgifter som behövs för beskattning eller för påförande av
tullavgifter.
Polismyndigheten skall underrätta andra tillsynsmyndigheter om förhållanden som är av
betydelse för dessa myndigheters tillsyn.
Kronofogdemyndigheten skall underrätta vederbörande tillståndsmyndighet om en
tillståndshavare brister i sina skyldigheter att erlägga skatter eller sociala avgifter. På
begäran av länsstyrelsen skall sådan underrättelse ges till denna. På begäran av en
tillsynsmyndighet skall polismyndigheter samt Skatteverket och andra myndigheter som
uppbär eller driver in skatter eller avgifter lämna uppgifter som tillsynsmyndigheten
behöver för sin tillståndsprövning eller tillsyn
Den som beviljats tillstånd skall hos tillståndsmyndigheten anmäla när han eller hon avser
att påbörja verksamheten. Anmälan skall även göras om verksamheten läggs ned eller om
avbrott görs i den. Anmälan skall också göras i de fall verksamhetens omfattning förändras
eller om det i övrigt sker någon förändring i verksamheten som är av betydelse för
tillsynen. Även betydande förändringar av ägarförhållanden skall anmälas.

Om en tillsynsmyndighet begär det skall en tillståndshavare lämna tillträde till driftsställe
med tillhörande lokaler och tillhandahålla de handlingar som rör verksamheten, samt utan
ersättning hjälpa till vid tillsynen, lämna varuprover som behövs och redovisa uppgifter om
verksamhetens omfattning och utveckling.
Bokföring i rörelse som är tillståndspliktig skall vara så utformad att kontroll av
verksamheten är möjlig. Den som driver rörelsen är skyldig att på anfordran av en
tillsynsmyndighet förete bokföringshandlingarna. Tillståndshavare är skyldiga att lämna
statistiska uppgifter i enlighet med de föreskrifter som regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, Statens folkhälsoinstitut meddelar.
En tillsynsmyndighet har rätt att av den som bedriver servering av eller idkar detaljhandel
med folköl på anfordran få upplysningar och ta del av handlingar som behövs för tillsynen.
Tillsynsmyndigheten har också rätt att få tillträde till rörelsens lokaler för att kunna utöva
sin tillsyn.
Polismyndigheten skall på begäran lämna annan tillsynsmyndighet det biträde som behövs
vid tillämpning av alkohol och tobakslagen

Tillsyn, enkel tillsyn och samordnad tillsyn
Enkel tillsyn sker i Falkenbergs kommun löpande under hela året. Kommunens ambition
är att samtliga försäljningsställen för alkohol, tobak och läkemedel årligen skall besökas av
kommunens handläggare minst en gång under åren 2017 och 2018.
Inom alkoholserveringsområdet är ambitionsnivån högre. Vid aktuella försäljningsställen
som har serveringstillstånd är besöksfrekvensen högre. Lägsta nivån är ett besök per år för
samtliga verksamheter. Minst två besök per år skall genomföras för de restauranger som är
belägna i Falkenbergs tätort, och som har öppettider till 03:00.
Samordnad tillsyn sker 2-4 gånger per år. Vid denna typ av tillsyn medverkar polis,
räddningstjänst, miljö och hälsoskyddsnämnden, skattemyndigheten och
försäkringskassan. Vid stora tillsyner som sker vid två tillfällen per år medverkar även
ekobrottsmyndigheten och tullen då detta är möjligt.

Ansvarsfull alkoholservering
I Falkenbergs kommun använder vi oss av metodiskt arbete i enlighet med konceptet
ansvarsfull alkoholservering. Detta sker i restaurangutbildningsprojektet ”Ansvarsfull
alkoholservering Halland”, en samverkan mellan Falkenberg, Varberg och Kungsbacka
kommun

Tillsyn enligt ansvarsfull alkoholservering
Publ. av FHI 2007 ISBN: 978-91-7257-579-0, R 2007:06 sid 29, 31.
Tillsyn består av tre delar. Ansvarsfull alkoholservering ingår i alla delar.
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Tillsynen kan indelas i:
1. Förebyggande tillsynsarbete
2. Inre tillsynsarbete
3. Yttre tillsynsarbete
1. Förebyggande tillsyn är sådant arbete som ska leda till att problem inte uppstår.
Genom information, rådgivning och utbildning (helst redan på ansökningsstadiet)
skapas en god grogrund för dialog, förståelse och samarbete. Det kan handla om att ha
möten med nyblivna krögare för att diskutera syftet med alkohollagen och ansvarsfull
alkoholservering.
Det kan också handla om att bjuda in krögare till regelbundna informationsträffar.
Till dessa möten kan också andra berörda myndigheter bjudas in,
exempelvis polismyndigheten, skatteverket och miljöförvaltningen, vilka ges tillfälle
att informera om sin verksamhet. Vidare kan man ha utbildning i ansvarsfull
alkoholservering.
Att ha samverkande möten med alla de aktörer som verkar i restaurangmiljön
(krögare, kommun, ordningsvakter och polis) är ett annat exempel.
2. Inre tillsyn är kontroll och uppföljning av tillståndshavares personliga och ekonomiska
förhållanden. Det är också exempelvis genomgång av polis- och ordningsvaktsrapporter
samt kontroll av annonsering i media.
3. Yttre tillsyn är besök på restaurangen i syfte att följa upp att verksamheten bedrivs
enligt alkohollagens bestämmelser. Tillsyn kan bedrivas av varje myndighet separat
eller i samverkan med andra myndigheter. Det kan handla om rutintillsyn som inte
är påkallad av någon särskild omständighet. Det kan också vara riktad uppföljande
tillsyn orsakad av tidigare iakttagelser, eller inkommen information från annan myndighet
eller, information från allmänheten.
Tillsyn i enlighet med ansvarsfull alkoholservering har fokus på ordning och nykterhet.
Tillståndshandläggarens roll är att samordna, planera och genomföra dessa insatser.
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