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Tillsynsplan 2017 – 2019 gällande kontroll av serveringstillstånd och
detaljhandel/servering av folköl i Kävlinge kommun.
Bakgrund
Staten, genom Folkhälsomyndigheten och länsstyrelsen, förordar att kommunernas
skyldighet att utföra tillsyn enligt alkohollagen görs utifrån en av ansvarig nämnd
beslutad plan. Folkhälsomyndigheten menar bl.a. att en sådan plan väsentligen skulle
strukturera och underlätta verksamheten och också öka förutsättningarna för att få en
god effekt av arbetet. Det bör specificeras vad kommunen planerar att prioritera i sin
tillsyn – antal tillsynsbesök, inriktning, uppföljning m.m.
Allmänt om tillsyn
Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar.
Bestämmelserna i alkohollagens 8 kap. ger tillståndsmyndigheten/kommunen rätt att
utöva kraftfull tillsyn över försäljningen av alkoholdrycker. Kommunens uppgift är att i
första hand vägleda tillståndshavarna och kontrollera att reglerna följs. Särskild fokus
ska ligga på att förhindra uppkomst av skador och vara ett skydd för ungdomen.
De alkoholpolitiska hänsynen ska ha företräde före de företagsekonomiska.
Alkohollagen tar också upp skyldigheten att anmäla försäljning av folköl till kommunen.
Förutom kommunen är polismyndigheten och länsstyrelsen också tillsynsmyndigheter.
Länsstyrelsen kan initiera yttre tillsyn i samverkan med kommunen vid speciella
tillfällen.
Tillsyn av restauranger
Målsättningen för tillsynsarbetet är att etablera ett gott samarbete mellan
tillståndshavare och kommun. Bådas intressen bör sammanfalla i att man vill ha en god
ordning på serveringsställena, att underåriga ej kommer åt alkoholdrycker, samt att
Alkohollagens bestämmelser följs. Kommunen ska ge tillståndshavare råd och stöd i hur
man kan uppnå detta. Tillståndshavare ska med förtroende kunna vända sig till
kommunens alkoholhandläggare för att få frågor besvarade. Kommunens företrädare
ska vara tydlig med sin myndighetsroll och samtidigt visa hänsyn för tillståndshavarens
roll som näringsidkare.
Den yttre tillsynen sker genom kontrollbesök på serveringsstället. Kontroll sker av hur
verksamheten bedrivs avseende ordning, nykterhet och att serveringen inte sker till
underårig och/eller märkbart påverkade personer. Förekomsten av lagad mat eller på
annat sätt tillredd mat samt att serveringsansvarig person finns på plats kontrolleras
också. Vidare ser man också till att försäljningen sker i enlighet med tillståndet och
tillståndsbeviset.
Överträdelser ska dokumenteras och direkt påtalas till tillståndshavaren eller dennes
företrädare. Det är lämpligt att de som utför kontrollen ger sig till känna för
tillståndshavaren, antingen när kontrollen påbörjas eller när den avslutas. Detta
utesluter inte att kontrollbesök någon gång kan göras anonymt, genom att
tjänstemannen uppträder som vanlig gäst. Tillsynsprotokoll ska upprättas för varje
kontrollbesök.
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Med inre tillsyn avses kontroll av uppgifter från olika myndigheter, främst i frågor av
ekonomisk art, men även rapporter angående tillståndshavarens vandel och utförda
restauranginspektioner från andra myndigheter. Till den inre tillsynen räknas också en
fortlöpande bevakning av restaurangernas markandsföring i annonser och dylikt.
Samordnad tillsyn kan också genomföras. Det kan gälla tillsyn av serveringsställen
vad gäller ordning eller att kontrollera bokföring och redovisning, kök, brand etc. Vid
samordnad tillsyn kan ett fördjupat tillsynsarbete ske av kommun tillsammans med
polis, skatteverk, miljö- och hälsa, räddningstjänst, tull, länsstyrelse.
Tillsyn av Folköl (öl klass II)
Kommunen har tillsammans med polismyndigheten tillsynsansvaret vad gäller
detaljhandel och servering av folköl. Tillsynen ska i första hand inriktas på att kontrollera
om rätt till detaljhandel med eller servering av öl föreligger. Att öl ej utlämnas till den
som är under 18 år, eller är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
Kontrollera att information om åldersgränsen lämnas på lämpligt sätt till kunderna och
att personalen har god kännedom om hur reglerna ska tillämpas m.m. Kontrollbesöken
ska registreras och affärsinnehavaren eller föreståndaren ska informeras. Register ska
föras över de butiker som säljer folköl.
Tillsynsplan
Serveringstillstånd – Folköl - öl klass II
Huvudinriktningen ska vara tillsyn av åldersgräns, ordning och nykterhet.
Typ av serveringstillstånd

Besök

Kommentar

Stadigvarande till allmänheten
med kvällsverksamhet

Två gånger/år samt på
förekommen anledning

Samordnad tillsyn med
polismyndigheten bör ske minst
en gång per år samt kan ske
med skatteverket vid något
tillfälle under året

Övriga stadigvarande tillstånd

En gång/år dagtid samt på
förekommen anledning

Kan vid något tillfälle ske som
samordnad tillsyn med tjänsteman från polismyndigheten och
skatteverket

Stadigvarande till slutna sällskap

På förekommen anledning

Tillfälliga till allmänheten

På förekommen anledning

Tillfälliga till slutna sällskap

På förekommen anledning

Detaljhandel och servering med
folköl

En gång/år samtliga försäljningsoch serveringsställen samt på
förekommen anledning
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