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 2012-01-12 Dnr KS 2012-24    

 
 KOMMUNSTYRELSEN  
  
 
 
  
  
   

 
Tillsynsplan enligt alkohollagen 2012 
 
En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restau-
ranger med serveringstillstånd. Den skall hjälpa till med prioriteringar och styra upp 
tillsynen i tid och inriktning.  
 
Bakgrund  

Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens skadeverk-
ningar. Bestämmelserna i alkohollagens 9 kap ger tillståndsmyndigheterna rätt att 
utöva kraftfull tillsyn över försäljningen av alkoholdrycker. Med alkohol förstås en 
dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol. 

Målsättning med tillsynsverksamheten enligt alkohollagen  

Alkohollagen                                                                                                                                    
All försäljning av alkoholdrycker skall skötas på ett sådant sätt att skador i möjli-
gaste mån förhindras och servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan 
omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet inte 
föreligger eller att särskild risk för människors hälsa inte uppstår. Som ett särskilt 
skydd för ungdomen finns dessutom åldersgränser. 

Lagar och författningar som styr verksamheten 
 
Alkohollagen  (2010:1622) 
Författningar från Folkhälsoinstitutet 
Offentlighets- och sekretesslagen (1980:100) 
Förvaltningslagen 
Kommunallagen 

Tillsynsmyndigheter 

I Munkedals kommun har kommunstyrelsen delegerat den lokala tillsynen enligt 
alkohollagen till sektor Stöd, Individ- och familjeomsorg, som anlitar Lysekils 
kommuns alkoholhandläggare för uppdraget. 

Regional tillsynsmyndighet enligt alkohollagen är länsstyrelsen som även aktivt 
deltar i tillsynen med Operation Vita Kusten och ska bland annat ge kommunerna 
vägledning men också utöva tillsyn av kommunernas verksamhet avseende 
alkohollagens efterlevnad. Central tillsynsmyndighet är Statens Folkhälsoinstitut 
som ska följa utvecklingen och vara vägledande vid tillämpningen av lagen.  
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Övergripande arbetsuppgifter och löpande ärenden 
 
Övergripande arbetsuppgifter 
Tid på verksamheten omfattar: 

• AlkT, ärendehanteringssystem för serveringstillstånd och tillsyn av 
registrering alkohol. Alla händelser registreras under utredningens gång. 
Övrig registerhållning, inläsning av litteratur, information om 
serveringstillstånd via telefon eller brevledes. Nämndsammanträden. 

 
• Kompetensutveckling, nätverksträffar, konferenser, kurser och utbildningar 

inom alkoholområdet. Utbildare kan vara Folkhälsoinstitutet, Länsstyrelsen, 
Svenska Spel. Det finns även en privat utbildare inom detta område. 

 
• Verksamhetsutveckling, verksamhetsplanering, uppföljning. Uppdatering av 

hemsida. Intern och extern samordning. Policyfrågor. 
 
Löpande ärenden 

• Tillståndsprövning serveringstillstånd omfattar tillståndsprövning av 
permanenta tillstånd till allmänhet/slutna sällskap, tillfälliga 
serveringstillstånd allmänhet/slutna sällskap, catering till slutet sällskap, 
kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning enligt 
alkohollagen. Utvidgade serveringstillstånd och bolagsändringar i bolag som 
har aktuellt serveringstillstånd. 

 
• Inre tillsyn innebär bland annat att en kontroll sker av om förutsättningarna 

för tillstånd fortfarande föreligger d.v.s. att kraven i 8 kap. 12 § 
alkohollagen fortfarande är uppfyllda. Detta sker via Skatteverket, 
kreditupplysningsinstitut och polismyndigheten. Kontroll görs också över 
tillståndshavarnas marknadsföring. 

 
Planering under året 

• Vid öltillsynen bör genomgång av egentillsynsprogrammen göras. 
 

Händelsestyrd yttre tillsyn 
 
Serveringstillstånd  
Vid signal om oegentligheter, störningar från verksamheten i form av bråk, 
bullerstörningar, överservering, ekonomisk brottslig verksamhet skall tillsyn göras 
så fort som möjligt efter aktuell händelse och då i de flesta fall tillsammans med 
polismyndigheten eller annan berörd myndighet. Efter ett första besök planeras 
tillsyn med större insats under en period. 
Till den händelsestyrda yttre tillsynen räknas även tillfälliga serveringstillstånd till 
allmänheten.  
 
Folköl  
Det är av stor vikt att kommunen vid signaler om oegentligheter/försäljning till 
minderåriga/ gör en yttre tillsyn och informerar om vad som gäller. Besök ska ske 
snarast. 
 
Samordnad yttre tillsyn 
Med samordnad tillsyn avses ett fördjupat tillsynsarbete som flera berörda 
myndigheter planerar och/eller genomför tillsammans. Dessa deltar med stöd av 
den lagstiftning som gäller för deras respektive sakområde. Vid samordnad tillsyn 
inom kommunen sker planering av inspektioner i samråd med Livsmedels- 
inspektörer, Räddningstjänst och Polismyndighet. 
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När Operation Vita Kusten är aktuell förbereder Länsstyrelsen tillsynen i samråd 
med kommun, polismyndighet, skatteverket och andra aktörer som kan vara 
aktuella. 
 
Planerad yttre tillsyn  
Den yttre tillsynen (tabell) innebär en kontroll av att restaurangens 
alkoholservering sker i enlighet med dess tillstånd och inte bryter mot gällande lag i 
övrigt. Den yttre tillsynen görs enligt en särskild plan som upprättas varje år. Vid 
kontrollbesök bör verksamheten som ska kontrolleras störas så lite som möjligt. 
Den som utför kontroll ska alltid kunna styrka att han/hon företräder 
tillsynsmyndigheten. Alkoholhandläggaren förbereder och planerar inspektioner i 
samråd med inspektörer om sådana finns.  
Det krävs olika tillsynsinsatser beroende på verksamheten som bedrivs i 
restaurangen. Prioritering utifrån en riskanalys ger följande värdering av insatser: 
 
1. Objekt med liten insats är: 
 tillståndshavare som endast vänder sig till slutet sällskap, lunchrestauranger, låg 
alkoholförsäljning, inget nöjesutbud, inga kända störningar från verksamheten.  
2. Objekt som kräver något större insats: 
Restauranger/tillståndshavare med tillstånd till allmänhet. 
Restauranger/tillståndshavare med hög alkoholförsäljning, tillfälliga nöjesutbud. 
3. Objekt som kräver mycket stora insatser: 
Restauranger/tillståndshavare med tillstånd för allmänhet med låg matförsäljning 
och hög alkoholförsäljning och återkommande störningar. 
 
 

Tabell  

Planerad yttre tillsyn 2012 

 

Resursbehov 

Planerade inspektioner, 4 
kvällsinspektioner á 4 tim 2 
dagsinspektioner á 3 tim (c:a 3 
objekt/dag), planering och 
genomförande + adm. 

6 tim dag + 16 tim 
kväll 

 

Händelsstyrd tillsyn + adm. 3 tim  

Planering och tillsyn enligt Alkohol 
avseende försäljning till minderåriga 
och kontroll av egentillsynsprogram 

16 tim 

Planering och genomförande av en  
kurs i ansvarsfull alkoholservering, 
2011. 

20  tim 

Samordnad tillsyn med Länsstyrelsen 
(Vita Kusten) 

15 tim  

 
SUMMA 

76 tim 
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I kommunen finns 13 objekt registrerade objekt som säljer folköl. 
I januari 2012 hade kommunen 12 objekt med serveringstillstånd fördelat på: 
Bolag/föreningar som endast vänder sig till slutna sällskap,  
utpräglade lunchrestauranger 3 st. 
Golfklubbar               1 st.                                                                   
Kursgårdar, hotell      4 st. 
Övriga restauranger   4 st. 
 
Uppföljning och utvärdering av tillsynsplanen 
Ska ske varje år. Folkhälsoinstitutet och Länsstyrelsen tar även del av 
kommunernas tillsyn inom alkoholområdet via enkäter som skickas till kommunerna 
varje år och som sedan redovisas i årliga länsrapporter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klaus Schmidt 
Alkoholhandläggare 
Munkedals kommun 
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