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Riktlinjer  
Tillsynsplan enligt alkohollagen 

Enligt 9 kap 2 § 3 stycket alkohollagen skall kommunen upprätta en tillsynsplan som skall ges in 

till länsstyrelsen. Tillsynsplanen kan vara årlig eller flerårig och revideras vid behov. Det primära 

syftet med tillsynsplanen är att den skall fungera som ett stöd i en effektivare tillsyn av restau-

ranger med serveringstillstånd. 

Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar.  

Bestämmelserna i alkohollagens 8 kapitel ger tillståndsmyndigheten rätt att utföra tillsyn över 

restaurangers servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker. 

 

Målsättning med tillsynsverksamhet enligt alkohollagen 

All försäljning av alkoholdrycker skall skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån för-

hindras. Servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan omfattning och i sådana former att 

skador eller brister i ordning och nykterhet inte föreligger. Dessutom skall uppmärksammas om 

särskild risk för människors hälsa uppstår. Som ett särskilt skydd för ungdomar finns dessutom 

åldersgränser. 

 

Tillsynsmyndigheter 

I Torsby kommun har kommunfullmäktige delegerat till omsorgsnämnden att handha den lokala 

tillsynen enligt alkohollagen. Den direkta tillsynen skall även utövas av polismyndigheten. 

Regional tillsynsmyndighet är länsstyrelsen som bland annat skall ge kommunerna vägledning 

men också utöva tillsyn av kommunernas verksamhet avseende alkohollagens efterlevnad. Central 

tillsynsmyndighet är Statens folkhälsoinstitut som skall följa utvecklingen och vara vägledande 

vid tillämpningen av lagen. 

 

Nationella och regionala mål 

Enligt den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador skall tillsynen över försälj-

ning av alkohol skärpas. Regeringen nämner följande om intensifierade åtgärder från kommunens 

sida : 

 Att ha alkoholpolitiska program som omfattar precisering 

av begreppet alkoholpolitiska olägenheter och kommunens ambitions-

nivå för tillsyn 

 Att ha en effektiv tillsyn av företag som serverar eller 

säljer alkohol 



 

 

 Att erbjuda information om alkohollagen för tillstånds-

havare av serveringstillstånd och dess personal 

 Att samarbeta men polismyndigheten för att motverka il-

legal alkoholhantering 

 Alkoholpolitiska hänsyn skall ha företräde framför de fö-

retagsekonomiska och näringspolitiska. 

Alkohollagen begränsar också tillgängligheten bland annat genom att endast sådana serverings-

ställen som uppfyller de högt ställda kraven i lagen beträffande kök och mathållning skall kunna 

komma ifråga för alkoholservering. Kommunens uppgift är att vägleda tillståndshavarna men 

framför allt kontrollera att lagen följs. Syftet är att motverka främst de sociala skadeverkningar 

som alkoholkonsumtion kan ge upphov till. Tillsynen skall särskilt beakta alkoholserveringen i 

relation till ungdomars situation. 

 

Befintliga resurser för tillsyn och tillståndsprövning enligt alkohollagen 

Sedan 1995 har alkoholandläggare handlagt ärenden rörande serveringstillstånden i Torsby kom-

mun. Handläggaren handlägger alla förekommande arbeten vad gäller tillståndsgivning och tillsyn 

enligt alkohollagen. I Torsby kommun finns löpande i genomsnitt 28 stycken stadigvarande serve-

ringstillstånd och ca 15 stycken tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten beviljas varje år. 

 

Tillståndsprövning av serveringstillstånd 

Tillståndsprövningen omfattar prövning av permanenta tillstånd till allmänheten / slutet sällskap, 

tillfälliga tillstånd till allmänheten / slutet sällskap, utvidgade / utökade serveringstillstånd, 

bolagsändringar och anmälningar av cateringverksamhet. 

 

Förebyggande tillsyn 

Sedan tidigare har omsorgsnämnden uppsatt mål att tillsyn skall ske minst en gång per år och ser-

veringsställe. Detta innebär också löpande rådgivning och vägledning kontinuerligt till tillstånds-

havare med personal. 

 

Inre tillsyn 

Uppgifter inhämtas regelbundet samt vid uppkommet behov från skatteverket, polismyndigheten, 

räddningstjänst, kronofogdemyndigheten, miljökontoret och bolagsverket. Omsorgsnämnden är 

remissinstans för lotteriinspektionen i ärenden rörande värdeautomater.  

 

Händelsestyrd yttre tillsyn  

Vid signal om brister som servering till minderåriga, överservering, bråk, ekonomisk brottslig 

verksamhet eller annan oordning skall tillsyn göras så fort som möjligt. Tillsyn helst då tillsam-

mans med någon annan berörd myndighet. 

 

Samordnad yttre tillsyn 

Med samordnad yttre tillsyn som är händelsestyrd avses ett fördjupat tillsynsarbete som flera be-

rörda myndigheter planerar och/eller genomför tillsammans.   

 

Planerad yttre tillsyn 

Utöver nämnda händelsestyrda tillsynstillfällen arbetar alkoholhandläggaren cirka sex helgkväl-

lar/nätter per år. Då besöks oftast samtliga kvällsöppna restauranger. Målet därutöver är att besöka 



 

 

samtliga permanenta serveringsställe mist en gång per år. Alkoholhandläggare från annan kom-

mun förordnas vid några tillfälle varje år. Tillsyn gällande kommunens tillfälliga serveringstill-

stånd är målet att bedriva tillsyn vid lägst vart 10:de tillstånd. 


