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TILLSYNSPLAN FÖR SERVERINGSTILLSTÅND
ÅR 2018
Allmänt om tillsyn
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens
skadeverkningar. Kommunen och polismyndigheten ska utöva den omedelbara
tillsynen. Kontroll av serveringsställen har dels ett förebyggande och dels ett
korrigerande syfte.
Tillsyn delas normalt sett in i yttre tillsyn, inre tillsyn och samordnad tillsyn.
Vid yttre tillsyn görs tillsynsbesök på restauranger där fokus ligger på hur
verksamheten bedrivs med tanke på ordning och nykterhet, att servering inte sker
till minderåriga och/eller märkbart påverkade personer, förekomst av mat och att
serveringsansvarig person finns på plats. Vid yttre tillsyn kontrolleras också att
försäljningen sker i enlighet med tillståndet avseende t.ex. vilka slag av
alkoholdrycker som säljs, om servering sker till allmänhet eller slutet sällskap,
serveringslokalerna, köket, matutbudet, serveringstiderna mm.
Vid inre tillsyn kontrolleras uppgifter från olika myndigheter. Uppgifter kan t.ex.
inhämtas från polismyndighetens register, skattemyndigheten eller kronofogden.
Vid samordnad tillsyn görs tillsynsbesök på restauranger ihop med andra
myndigheter.
Tillsyn i Alingsås kommun
En detaljerad tillsynsplan upprättas varje år för planering av årets tillsynsarbete
med följande målsättning:
-Alla serveringsställen med serveringstillstånd till allmänheten ska få minst ett
tillsynsbesök under året.
-Nöjesinriktade serveringsställen ska få minst två tillsynsbesök under året.
-Vid inkomna anmälningar mot restauranger ska tillsynsbesök göras snarast.
-Samordnad tillsyn ska ske minst en gång per år.
-Vid större tillfälliga tillstånd till allmänheten såsom t.ex. festivaler ska
tillsynsbesök i möjligaste mån göras.
-Inre tillsynsarbete sker kontinuerligt under året efter behov.
-Alkoholhandläggaren ska arbeta för att krögare och personal som arbetar med
servering av alkoholdrycker genomgår utbildning i ansvarsfull
alkohoholhantering.

TILLSYNSPLAN FÖR BUTIKER SOM SÄLJER RECEPTFRIA
LÄKEMEDEL ÅR 2018
Allmänt om tillsyn
Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel innehåller bestämmelser om
detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra ställen än öppenvårdsapotek.
Läkemedelsverket har tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter
som har meddelats i anslutning till lagen. Den kommun där detaljhandeln bedrivs
ska kontrollera efterlevnaden av lagen och ska till läkemedelsverket rapportera
brister i efterlevnaden av lagen.
Vid kommunens tillsynsbesök hos detaljhandelsbutiker som säljer receptfria
läkemedel kontrolleras bl.a. att anmälan av försäljningsstället till
läkemedelsverket har gjorts, inköp av läkemedel, mottagande av leveranser,
exponering på försäljningsstället, förvaring, tillhandahållande, rutiner för
reklamationer/indragningar, spårbarhet och butikens egenkontrollprogram.
Tillsyn i Alingsås kommun
En detaljerad tillsynsplan upprättas varje år för planering av årets tillsynsarbete
med följande målsättning:
-Alla detaljhandelsbutiker som har anmält försäljning av receptfria läkemedel ska
få ett tillsynsbesök under året.
-Vid eventuella påkomna brister kan fler besök komma att behöva göras.

TILLSYNSPLAN FÖR BUTIKER SOM SÄLJER
TOBAK/FOLKÖL ÅR 2018
Allmänt om tillsyn
Alkohollagen och Tobakslagen är en skyddslagstiftning som syftar till att
begränsa alkoholens och tobakens skadeverkningar. Statens Folkhälsoinstitut
svarar för central tillsyn enligt både alkohollagen och tobakslagen. Dessa lagar,
liksom tillsynen över att de tillämpas och efterlevs, utgör en viktig del av den
nationella folkhälsopolitiken. Kommunen och polismyndigheten ska utöva den
omedelbara tillsynen.
Vid kommunens tillsynsbesök hos detaljhandelsbutiker som säljer tobak/folköl
kontrolleras bl.a. att anmälan av försäljningsstället har gjorts, butikens
egenkontrollprogram, inköp av tobak, märkning av tobaksvaror, att ålders kontroll
tillämpas i butiken, att skyltar och dekaler finns uppsatta gällande åldersgräns,
marknadsföring/reklam inne i butiken, att försäljningsstället har ett tillräckligt
matvarusortiment vid fölkölsförsäljning mm.

Tillsyn i Alingsås kommun
En detaljerad tillsynsplan upprättas varje år för planering av årets tillsynsarbete
med följande målsättning:
-Alla detaljhandelsbutiker som har anmält försäljning av tobak/folköl ska få minst
ett tillsynsbesök under året.
-Vid eventuella påkomna brister kan fler besök komma att behöva göras.
TILLSYNSPLAN FÖR BUTIKER SOM SÄLJER ELEKTRONISKA
CIGARETTER OCH PÅFYLLNINGSBEHÅLLARE ÅR 2018
Allmänt om tillsyn
Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare innehåller en rad
bestämmelser för att begränsa nikotinets skadeverkningar. Kommunen och polisen
har gemensamt tillsynsansvaret över försäljningsställen.
Vid kommunens tillsynsbesök av detaljhandelsbutiker som säljer elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare kontrolleras bl.a. att en anmälan till kommunen
har gjorts, butikens egenkontrollprogram, att ålderskontroll tillämpas i butiken
och att varorna har rätt märkning.
Tillsyn i Alingsås kommun
En detaljerad tillsynsplan upprättas varje år för planering av årets tillsynsarbete
med följande målsättning:
-Alla detaljhandelsbutiker som har anmält försäljning av elektroniska cigaretter
ska få minst ett tillsynsbesök under året
-Vid eventuella påkomna brister kan fler besök komma att behöva göras.
Individuella bedömningar och prioritering kring behov av tillsyn görs löpande
under året vilket innebär att olika serveringsställen och butiker kan få olika antal
tillsynsbesök beroende på verksamhetens art eller inkomna uppgifter av betydelse
för tillståndet. Avvikelser från målsättningarna kan förekomma både när det gäller
tillsyn av serveringstillstånd samt butiker som säljer tobak,folköl, e-cigaretter och
receptfria läkemedel.
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