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Tillsynsplan 2017, servering av alkoholdrycker och
försäljning av folköl
Alkohollagen är en skyddslag med mål att begränsa alkoholens
skadeverkningar. Enligt 9 kap. 2§ Alkohollagen ska kommunen utöva tillsyn
av alkoholservering och av detaljhandel med folköl. Kommunen är även
skyldig att upprätta en tillsynsplan, denna ska ges in till Länsstyrelsen.
En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen att få till stånd en effektivare
tillsyn av restauranger med serveringstillstånd och butiker som säljer folköl.
Den skall hjälpa till med prioriteringar och styra upp tillsynen i tid och
inriktning. Tillsynen ska särskilt beakta alkoholserveringen i relation till
ungdomars situation.
Kopia på tillsynsprotokoll skall sändas till Osby kommun efter varje utförd
tillsyn.
Tillsynen kan delas upp i förebyggande, inre, yttre och extra tillsyn.
Förebyggande tillsyn
Förebyggande tillsyn är en rådgivande och förebyggande verksamhet.
Genom kunskaper och samarbete kan problem undvikas, både för
tillståndshavaren och för kommunen.
Inre tillsyn
Med inre tillsyn avses kontroll av uppgifter från olika myndigheter. Det
gäller främst i frågor av ekonomisk art, men även rapporter angående
tillståndshavarens skötsamhet avseende utförda restauranginspektioner från
andra myndigheter.
Vidare undersöks företagens försäljningssiffror genom de så kallade
restaurangrapporterna från tillståndshavaren. Dessa ska numera inges i början
på varje år. Underlåtenhet att insända restaurangrapport kan medföra att
kommunen återkallar serveringstillståndet. Till den inre tillsynen räknas
också en fortlöpande övervakning av restaurangernas marknadsföring i
annonser och dylikt. Mycket av den inre tillsynen kan göras på kontorstid vid
skrivbordet.
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Yttre tillsyn
Den yttre tillsynen innebär en kontroll av att restaurangens alkoholservering
sker i enlighet med dess tillstånd och inte bryter mot gällande lag i övrigt.
Den yttre tillsynen förutsätter inspektion på restaurangen, företrädesvis
kvälls- och nattetid. Följande kontrolleras bland annat vid tillsynsbesöket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

att servering av alkoholdrycker sker med återhållsamhet och följer
gällande tillstånd
att servering av alkoholdrycker ej sker till personer under 18 år
att graden av berusning inte är för hög på gästerna
att lagad mat tillhandahålls
att ordningen är god i och utanför serveringslokalen
att serveringsansvarig person finns tillgänglig på serveringsstället
att restaurangens kassarutiner sköts
att marknadsföringen av alkoholdrycker inte är för tongivande
att brandsäkerheten är god
att man ska ha god överblick över serveringsytorna

Extra eller påkallad tillsyn
Om det är motiverat ur alkoholpolitisk synpunkt kan en intensivare tillsyn än
normalt skall ske hos en specifik tillståndshavare. Den extra tillsynen ska
kunna motiveras av lagstiftning eller Osby kommuns tillsynsplan för
serveringstillstånd. Den extra tillsynen kan också vara begärd av annan
myndighet eller efter anmärkning på tidigare tillsyn.
Samverkan
En förutsättning för att uppnå en så effektiv och god tillsyn som möjligt
kräver ett samarbete med andra myndigheter och aktörer så som bland annat
Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, polisen och räddningstjänsten.
Plan för tillsynen under 2017
• Tillståndsinspektörerna erbjuder plats på utbildning i ”Ansvarsfull
alkoholservering” en gång per år.
•

Företagens försäljningssiffror gås igenom i de så kallade
restaurangrapporterna från tillståndshavaren. Dessa ska inges i början
av varje år.

•

Någon form av tillsyn skall göras av samtliga serveringsställen
som har permanent tillstånd att servera alkohol.

•

Den ekonomiska skötsamheten hos innehavare av varaktiga
serveringstillstånd kontrolleras minst en gång per år.

•

Tillsyn ska utföras vid större arrangemang där tillfälligt
serveringstillstånd för servering till allmänheten beviljats.

•

Samordnad tillsyn med Polismyndighet och/eller Skatteverket ska
ske i ett till tre ärenden per kalenderår. Urval av verksamhet som
skall granskas gör tillståndsinspektörerna i samråd med den
myndighet som granskningen utförs tillsammans med.

•

Tillsyn ska utföras en gång per kalenderår på de ställe som anmält att
de säljer folköl.
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•

Tillståndsinspektörerna skall lämna redogörelse till Osby kommun
varje kalenderår över den totala handläggning som utförts under året.

•

I övrigt hänvisas till gällande avtal mellan Hässleholms och Osby
kommun avseende handläggning och tillsyn att servera alkohol
samt försäljning av öl

Tillsynsplanen revideras årligen.

