SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET/MILJÖ

Tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622) - Tillsynsplan 2017
Alkohollagen är en skyddslagstiftning med mål att begränsa alkoholens
skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen skall ha företräde framför
företagsekonomiska och näringspolitiska ställningstaganden. Lagen begränsar
tillgängligheten på alkohol genom att endast sådana serveringsställen som uppfyller
alkohollagens högt ställda krav ska få tillstånd att servera alkohol. Alkohollagen
innehåller också bestämmelser om servering och detaljhandel med folköl.
Central tillsyn
Folkhälsomyndigheten har, med vissa undantag, tillsyn över efterlevnaden av
alkohollagen och dess föreskrifter.
Länsstyrelsen har tillsyn inom länet. Länsstyrelsen ska även biträda kommunerna med
råd i deras verksamhet.
Direkt tillsyn
Kommunen och polisen utövar den direkta tillsynen över de bestämmelser som gäller
för servering av alkoholdrycker. Tillsyn över detaljhandel med folköl ligger också på
kommun och polis tillsammans.
Kommunerna har skyldighet att utöva tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622). I
Robertsfors ligger ansvaret under Kommunstyrelsen och Jävsnämnden. Det operativa
arbetet utförs sedan 2016 av Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.
Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska lämnas in till länsstyrelsen.
Sanktioner
Kommunen har rätt att meddela erinran och varning. Kommunen kan också återkalla
ett serveringstillstånd eller förbjuda försäljning av folköl.
Kommunen har rätt att få tillträde till lokaler samt tillgång till handlingar, varuprov
m.m. som behövs för tillsynen.
Avgifter
Kommunfullmäktige fastslog 2016-12-05 en ny taxa för prövning och tillsyn enligt
alkohol- och tobakslagstiftningen. Taxan består av prövningsavgifter samt fast årlig
tillsynsavgift för verksamheter med serveringstillstånd och försäljningsställen av folköl.
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Aktiviteter 2017
Serveringstillstånd
Det finns för närvarande 7 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i
Robertsfors kommun. Tullgården, Trafikanten, Spiran, Grillhörnan, Lufta, Stenfors
restaurang och Överklintens kvarn. Därutöver tillkommer ca 8 ansökningar per år om
tillfälliga serveringstillstånd. De flesta av dessa gäller till allmänheten.
Inre tillsyn
Inre tillsyn kommer att bedrivas genom granskning av den restaurangrapport som
verksamhetsutövarna är skyldiga att årligen fylla i.
Yttre tillsyn
Tillsyn ute på restaurangerna kommer att bedrivas på samtliga ställen med
stadigvarande tillstånd.
Folköl
Enligt Alkohollagen är försäljning av folköl anmälningspliktigt till kommunen. I
Robertsfors kommun har anmälan inte krävts in tidigare. Tillsynsarbetet under 2017
kommer att rikta in sig på information till försäljningsställena om lagstiftningen och
dess regler samt att se till att alla ställen är anmälda. I samband med anmälan kommer
försäljningsställets egenkontrollprogram att granskas.
Övrigt
Det finns ett stort behov av att se över kommunens hemsida och blanketter.
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö kommer 2017 att prioritera detta högt.
Information gällande tillfälliga serveringstillstånd kommer också att tas fram och
skickas till de föreningar som brukar söka tillfälliga serveringstillstånd.
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