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Plan för tillsyn av serveringsställen enligt alkohollagen 2013 i
Kungsörs kommun
Antagna av socialnämndens myndighetsutskott 2013-05-31, § 43

Socialnämnden ansvarar i Kungsörs kommun för tillsynen av serveringsställen
enligt alkohollagen. Tillsynen ska ske systematiskt och på ett sådant sätt att alkoholpolitiska olägenheter undviks samt till skydd för folkhälsan. Tillsynen kan rendera i administrativa ingripanden från kommunens sida, men är i grunden till för
att stödja näringsidkarna i kommunen sa att de kan driva sin verksamhet i enlighet
med de regler som gäller enligt lagar och förordningar. Det är även av stor vikt
för kommunen att se till att det råder rättvisa konkurrensförhållanden för de näringsidkare som vill driva verksamhet i kommunen.
I Kungsörs kommun tillämpas tillsynen när det gäller serveringstillstånd på ett sådant sätt att de ställen som säljer mest alkohol, och därmed också betalar mest
tillsynsavgift, ska få den mest frekventa tillsynen. Förutom de inplanerade tillsynerna genomför kommunen också påkallade tillsyner. Tillsynerna är i regel alltid
oanmälda men inte dolda.
Kommunen har ett gemensamt tillsynsansvar med Polismyndigheten när det gäller
tillsyn enligt alkohollagen. Kommunen strävar efter att utöva tillsynen i samverkan med andra myndigheter i så stor utsträckning som det går.
Tillsyn av serveringsställen
Tillsyn enligt alkohollagen sker på två sätt. Dels genom så kallad inre tillsyn och
dels genom så kallad yttre tillsyn.
Inre tillsyn
Kommunens inre tillsyn av verksamheten sker för att se till att de förutsättningar,
när det gäller personlig och ekonomisk lämplighet för tillståndshavare, fortfarande
gäller. Den inre tillsynen är rent administrativ och genomförs med hjälp av remisser och förfrågningar till andra myndigheter. Exempelvis skickas förfrågningar till
Skatteverket, Kronofogden, Polismyndigheten och Bolagsverket. Tillståndshavarna lämnar även in en restaurangrapport där de redovisar inköp och försäljning
av alkoholdrycker. Inre tillsyn av tillståndshavare sker vid minst två tillfällen per
år och serveringsställe.
Yttre tillsyn
Den yttre tillsynen innebär besök på serveringsstället. Denna tillsyn sker i syfte att
kontrollera att tillståndshavaren sköter serveringen i enlighet med alkohollagens
regler. Den yttre tillsynen omfattar även kontroll av ordningsläget utanför serve-
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ringsstället. Den yttre tillsynen samordnas i regel alltid med polismyndigheten. I
största möjliga mål samverkar kommunen även med Skatteverket, Kronofogden
och Räddningstjänsten eller andra berörda myndigheter. Yttre tillsyn sker i regel
alltid oanmält och kan äga rum närsomhelst under serveringsställets öppettider.
I Kungsörs kommun ska alla serveringsställen få yttre tillsyn vid minst ett tillfälle
per år. Detta sker till de serveringsställen som säljer lite alkohol eller där de alkoholpolitiska olägenheterna bedöms som minst sannolika. De serveringsställen som
säljer mycket alkohol eller som har en verksamhet som medför ökat tillsynsbehov
ska få minst två tillsynsbesök per år. De ställen där alkoholförsäljning utgör en
betydande del av omsättningen eller har en verksamhet som medför ett stort tillsynsbehov ska få minst tre tillsynsbesök per år.
Förutom den yttre och inre tillsynen ska kommunen utgöra en stödjande funktion
till tillståndshavarna i kommunen. Kommunen samverkar därför med Länsstyrelsen när det gäller utbildningar i ansvarsfull alkoholservering, samt erbjuder enklare utbildningar för nyanställd serveringspersonal till de tillståndshavare anser sig
behöva det.
Dessutom är kommunen sammankallande till ett gemensamt restaurangråd där alla
tillståndshavare i kommunen bjuds in för att diskutera gemensamma frågor eller få
information från kommunens alkoholhandläggare. Restaurangråd ska ske vid två
tillfällen per år.
Serveringstillstånd i Kungsörs kommun
Antal serveringstillstånd i kommunen den 22 maj 2013
Med behov av minst ett tillsynsbesök/år
Med behov av minst två tillsynsbesök/år
Med behov av minst tre tillsynsbesök/år
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