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§ 8
Antagande av tillsynsplan för utövande av tillsyn i Vallentuna Kommun 
enligt alkohollagen och tobakslagen (SN 2020.035)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden i Vallentuna kommun beslutar att
- anta tillståndsenhetens förslag på tillsynsplan för 2020
- översända tillsynsplanen till Länsstyrelsen i Stockholms län

Ärendebeskrivning
Av 9 kap 2 § tredje stycket alkohollagen framgår att kommunen ska upprätta en
tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen.

Syftet med att upprätta en tillsynsplan är att öka förutsättningarna för att
tillsynsverksamheten fungerar på ett effektivt sätt och ge mindre utrymme för
utebliven eller otillräcklig tillsyn samt bidra till ökad kostnadseffektivitet.

Av förarbetena till alkohollagen uttalas att tillsynsplanerna kan vara årliga eller
fleråriga men bör revideras vid behov. De ska tillsändas länsstyrelsen efter att de
upprättats eller reviderats och fungera som ett stöd i dialogen mellan länsstyrelserna
och kommunerna. Arbetet med att ta fram planerna och att kommunicera dessa med
länsstyrelserna bör dock inte ta mer resurser i anspråk än vad som är rimligt inom
de ramar som finns. Det centrala är att den direkta tillsynen faktiskt bedrivs i den
utsträckning som behövs för en effektiv kontroll av att bestämmelserna efterlevs.
Tillståndsgruppen har valt att även inkludera tobak- och folkölstillsyn i tillsynsplanen.

Tillståndsenheten lämnar härmed förslag på en tillsynsplan för tillsyn enligt
alkohollagen och tobakslagen enligt bifogad bilaga.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-01-23
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Tjänsteskrivelse

Antagande av tillsynsplan för utövande 
av tillsyn i Vallentuna Kommun enligt 
alkohollagen och tobakslagen

Förslag till beslut
Socialnämnden i Vallentuna kommun beslutar att 
- anta tillståndsenhetens förslag på tillsynsplan för 2020
- översända tillsynsplanen till Länsstyrelsen i Stockholms län

Ärendet i korthet
Av 9 kap 2 § tredje stycket alkohollagen framgår att kommunen ska upprätta en
tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen.

Syftet med att upprätta en tillsynsplan är att öka förutsättningarna för att
tillsynsverksamheten fungerar på ett effektivt sätt och ge mindre utrymme för
utebliven eller otillräcklig tillsyn samt bidra till ökad kostnadseffektivitet. 

Av förarbetena till alkohollagen uttalas att tillsynsplanerna kan vara årliga eller
fleråriga men bör revideras vid behov. De ska tillsändas länsstyrelsen efter att de
upprättats eller reviderats och fungera som ett stöd i dialogen mellan länsstyrelserna
och kommunerna. Arbetet med att ta fram planerna och att kommunicera dessa med
länsstyrelserna bör dock inte ta mer resurser i anspråk än vad som är rimligt inom
de ramar som finns. Det centrala är att den direkta tillsynen faktiskt bedrivs i den
utsträckning som behövs för en effektiv kontroll av att bestämmelserna efterlevs.
Tillståndsgruppen har valt att även inkludera tobak- och folkölstillsyn i 
tillsynsplanen.

Tillståndsenheten lämnar härmed förslag på en tillsynsplan för tillsyn enligt
alkohollagen och tobakslagen enligt bifogad bilaga.
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Antagande av tillsynsplan för utövande av tillsyn i 
Vallentuna kommun enligt alkohollagen och tobakslagen.   

Förslag till beslut 

Socialnämnden i Vallentuna kommun beslutar att 

• anta tillståndsenhetens förslag på tillsynsplan för 2020 
• översända tillsynsplanen till Länsstyrelsen i Stockholms län 

Beskrivning av ärendet 

Av 9 kap 2 § tredje stycket alkohollagen framgår att kommunen ska upprätta en 
tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen.  

Syftet med att upprätta en tillsynsplan är att öka förutsättningarna för att 
tillsynsverksamheten fungerar på ett effektivt sätt och ge mindre utrymme för 
utebliven eller otillräcklig tillsyn samt bidra till ökad kostnadseffektivitet.  

Av förarbetena till alkohollagen uttalas att tillsynsplanerna kan vara årliga eller 
fleråriga men bör revideras vid behov. De ska tillsändas länsstyrelsen efter att de 
upprättats eller reviderats och fungera som ett stöd i dialogen mellan länsstyrelserna 
och kommunerna. Arbetet med att ta fram planerna och att kommunicera dessa med 
länsstyrelserna bör dock inte ta mer resurser i anspråk än vad som är rimligt inom 
de ramar som finns. Det centrala är att den direkta tillsynen faktiskt bedrivs i den 
utsträckning som behövs för en effektiv kontroll av att bestämmelserna efterlevs. 

Tillståndsgruppen har valt att även inkludera tobak- och folkölstillsyn i tillsynsplanen.   

 

Tillståndsenheten lämnar härmed förslag på en tillsynsplan för tillsyn enligt 
alkohollagen och tobakslagen enligt bifogad bilaga.  

 

 

 

Martin Rodell 

Alkoholhandläggare 

 

Bilaga: Tillsynsplan för tillsyn i Vallentuna Kommun enligt alkohollagen och 
tobakslagen för 2019. 



 

 

Tillsynsplan för tillsyn i Vallentuna kommun enligt 
alkohollagen och tobakslagen produkter 2020. 
 
Syftet med att upprätta en tillsynsplan är att öka förutsättningarna för att 
tillsynsverksamheten fungerar på ett effektivt sätt och ge mindre utrymme för utebliven 
eller otillräcklig tillsyn samt bidra till ökad kostnadseffektivitet.  
 
Under 2019 skedde en stor förändring inom tillsynsområdet tobak. Tobakslagen 
genomgick en stor förändring där det gick från anmälningsplikt för tobaks-försäljning till 
tillståndsplikt. Detta innebär att det inte länge räcker med att anmäla att en verksamhet 
ska börja sälja tobak utan nu måste verksamheten ansöka och beviljas tillstånd innan 
tobaksförsäljningen kan inledas. Förändringen i tobakslagen leder till att handläggningen 
gällande tobaksärenden utökas och även till att den inre tillsynen gällande tobak utökas 
till att i allt större grad lika den för serveringstillstånd. 

Förebyggande tillsyn är både en rådgivande och förebyggande verksamhet. Genom 
kunskaper och samarbete kan problem undvikas, såväl för den enskilde krögaren som för 
handlaren och för kommunen. Förebyggande tillsyn består exempelvis av: 

 Utbildningsinsatser som Ansvarsfull alkoholservering 
 Krögarmöten eller möten med tobaks- eller folkölshandlare 
 Avtalade besök från tillståndsenhetens handläggare för att finna fler former för 

information och vidare erfarenhetsutbyte med krögare, tobaks- eller 
folkölsförsäljare 

Inre tillsyn betyder att man kontrollerar om förutsättningarna för serverings-
tillstånd/tobakstillstånd fortfarande finns, till exempel om företaget som har tillståndet 
sköter sig ekonomiskt och i övrigt.  

Det finns en upplysningsskyldighet mellan vissa myndigheter, till exempel ska polisen 
underrätta kommunen om förhållanden som är av betydelse för tillsynen. Den inre 
tillsynen innebär främst att tillståndsgruppen på dagtid genomför kontroller i olika 
register. Gruppen har en bevakningstjänst för tillståndshavande aktiebolag som gör att 
tillståndsgruppen underrättas om exempelvis förändringar i en styrelse sker eller om ett 
aktiebolags kreditvärdighet sjunker. För att tillståndshavaren ska vara fortsatt lämplig 
enligt alkohollagen eller tobakslagen är det viktigt att skatter och andra avgifter betalas i 
tid. Vidare ska aktiebolags årsredovisningar inlämnas i tid och vara utan anmärkning. 
Vidare kontrolleras att uppgifterna i tillståndsgruppens register är aktuella, och att 
anmälningar som görs löpande förs in i registret. 

 

Vid den inre tillsynen kontrollerar tillståndsgruppen bland annat:  

 Att förändringar i tillståndsbolaget inte skett utan att tillståndsgruppen har 
underrättats  

 Att tillståndshavare inte förekommer i polisens register 
 Att tillståndshavare inte har skatteskulder eller att deras F-skattsedel har 

återkallats 



 

 

 Att tillståndshavare inte har övriga skulder till de allmänna. 
 Att registren har uppdaterats med de senaste uppgifterna gällande 

tillståndshavare  
 
Målsättning inre tillsyn 
Förutom den kontinuerliga tillsynen som sker genom bevakningstjänsten ska varje 
tillståndshavare kontrolleras mot polisen och skattemyndigheten en gång per år. Dessa 
kontroller kommer huvudsakligen att ske på hösten-vintern. 

Yttre tillsyn är den tillsyn där tyngdpunkten ligger på en kontroll av att alkohollagen och 
tobakslagen följs ute på krogarna och på de ställen som säljer/serverar folköl eller säljer 
tobak. Vid tillsyn av serveringstillstånden tittar man framför allt på hur verksamheten 
bedrivs med tanke på ordning och nykterhet, att servering inte sker till underåriga och 
att serveringen sker som det står i tillståndsbeviset.  

Yttre tillsyn består av: 

 de kontroller tillståndsgruppens personal gör vid planerade eller oanmälda besök 
på serveringsstället/försäljningsstället. Tillsynen görs utifrån en löpande 
riskbedömning. Antalet planerade besök per serveringsställe/försäljningsställe 
varierar beroende på öppettider, geografiskt läge, mängd serverad alkohol enligt 
restaurangrapporten, tidigare ingripanden eller anmälningar, målgrupp och så 
vidare. 

 besök på förekommen anledning. 

Den yttre tillsynen innebär inspektioner på serveringsstället/försäljningsstället såväl på 
dagtid som kvälls- och nattetid. På ställen som serverar/säljer folköl eller säljer tobak 
saknas oftast anledning att göra inspektioner kvällstid och nattetid. Personal från 
tillståndsenheten får aldrig nekas inträde. All personal har tjänstekort med fotografi.  

 

Yttre tillsyn på ställen med serveringstillstånd 

Inspektörerna kan i vissa fall uppträda anonymt i början av inspektionen, men kontaktar 
så gott som alltid serveringsansvarig för att meddela vad som framkommit vid besöket.  
Inspektionerna dokumenteras alltid skriftligen och kommuniceras senare med tillstånds-
havaren. Tillståndshavaren eller serveringsansvariga ska vid tillsyn hjälpa till och ta fram 
och visa de handlingar som inspektörerna ber om. Den yttre tillsynen görs även 
tillsammans med andra myndigheter. Andra myndigheter utför också egna kontroller. 
Tillståndsgruppen kontrollerar bland annat: 

 Att ordning och nykterhet föreligger 
 Att servering inte sker till underåriga 
 Att serveringsansvarig finns på plats 
 Att serveringstiderna efterföljs 
 Att servering sker inom serveringsytan 
 Att lagad mat tillhandahålls 
 Att alkoholfria alternativ finns i tillräcklig omfattning 



 

 

 

Yttre tillsyn på ställen som säljer/serverar folköl eller säljer tobak 

Vid inspektionen kontrolleras vanligtvis att skyltar/dekaler om åldersgränser finns, att 
märkning av produkterna är korrekt, att marknadsföringen sker inom alkohollagens och 
tobakslagens ramar på försäljningsstället, att det finns egentillsynsprogram som är väl 
anpassat för verksamheten och vad gäller vid folkölsförsäljning/servering att tillräckligt 
med livsmedel finns. 

 

Målsättning yttre tillsyn 

Målsättningen är att varje ställe som serverar alkohol ska få minst ett tillsynsbesök per 
år. Serveringsställen med serveringstider efter normaltid och där servering sker till 
allmänheten bör få mer än ett besök per år, med undantag för konferensanläggningar 
och liknande serveringsställen. Samordnad tillsyn med polis bör ske vid tre tillfällen varje 
år för Täbys del, och för Vaxholms del vid två tillfällen. Har ett serveringsställe meddelats 
en erinran eller varning bör intensifierad tillsyn ske. Tillsyn bör ske vid varje tillfälle när 
tillstånd beviljats för tillfälliga tillstånd till allmänheten. När det är fråga om 
återkommande evenemang och det vid tidigare tillfällen inte funnits något att anmärka 
på sker tillsyn efter behov. Evenemang som riktar sig mot en ungdomlig publik bör dock 
prioriteras. 

Tillsyn av ställen som säljer/serverar folköl eller säljer tobak bör i normalfallet ske en 
gång per år. Vissa år kan tillsynsbesöken bytas ut mot kontrollköp, eller att riktad tillsyn 
sker mot färre försäljningsställen i samverkan med polis och skatteverk. Tillsyn som sker 
på grund av uppgifter om missförhållanden på försäljningsställen bör ske inom någon 
vecka från det att uppgifterna nått tillståndsgruppen. 
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