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Arbetet på dessa områden genomförs i enlighet med gällande lagstiftning och i samverkan med
Nybro och Torsås kommuner. Täta kontakter och möten med Länsstyrelsen och övriga
handläggare i länet genom ett nätverk ska ge informationsinhämtning och utveckling av det egna
arbetet.
Deltagande i ett flertal konferenser och möten arrangerade regionalt kommer att ske.
Arbetet syftar till att motverka överkonsumtion, missbruk, försäljning till underåriga och våld i
restaurangmiljöer.
Arbetet syftar till att underlätta arbetet för näringsidkare genom att kommunen tillhandahåller
tillgänglighet, information, råd och stöd.
Tillsynen som avses är den genom alkohollagen och tobakslagen föreskriven kommunerna och
polismyndigheten. Syftet är i första hand att försäkra sig om en ansvarsfull servering och
försäljning och begränsa tillgängligheten för märkbart berusade och underåriga. Alkohol- och
tobakslagarna är skyddslagstiftningar med syfte att begränsa skador och olägenheter.
Tillsyn genomförs som inre eller yttre tillsyn. Inre tillsyn genomförs genom
informationshantering, remisser och rapporter. Tillsyn som genomförs kan vara oanmäld eller
anmäld och vara en rutinkontroll eller en påkallad tillsyn. I informativt syfte eller för
informationsinhämtning. Den yttre tillsynen genomförs på serverings- eller försäljningsstället och
kan ha ett informativt syfte eller genomföras i kontrollsyfte.
Tillsynen kan genomföras samordnad med andra myndigheter eller enskilt.
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DOKUMENTATION
Genom att dokumentera tillsynen i tillsynsprotokoll ökar värdet på den insamlade informationen
och kommunens möjligheter att vidta administrativa åtgärder, om nödvändigt, ökar.
Användandet av tillsynsprotokoll ger en likformighet i tillsynen och gör den jämförbar och mer
rättssäker.

KONTROLLKÖP
Att använda sig av ungdomar, fyllda 18 år med ett ungt utseende, för att genomföra kontrollköp
ska ses som en kartläggning av efterlevnaden av ålderskontroller vid servering och försäljning av
alkoholdrycker och tobak. Kartläggningen ger en bild över benägenheten att efterfråga
legitimation då både alkohol- och tobakslagen ställer kravet att den som säljer eller serverar skall
förvissa sig om åldern på mottagaren

ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING
Metodens syfte är att genom en ansvarsfullare servering, tillståndsgivning och tillsyn, minska våld
och andra olägenheter i restaurangmiljö. Metodens delar är utbildning, tillsyn, samverkan och
policyarbete. Utbildningsdelen berör dels restaurangpersonal genom en
2-dagars kurs med examination och kursintyg. Information och utbildning till beslutsfattare och
personer med tillsynsansvar. Samverkansdelen skall få restaurangbranschen involverad i arbetet
att uppnå syftet – minskat våld. Policyarbetet ska verka för en egenkontroll inom branschen.

EGENKONTROLL
Försäljning folköl, tobak och receptfria läkemedel förutsätter att försäljningsställen har
egenkontrollprogram. Kommunen kan i sin tillsyn och kontroller följa upp dessa och se i vilken
utsträckning de efterlevs och används.

TILLSYNSOBJEKT
•

Tillsvidare serveringstillstånd till allmänheten
Den kategori som anses vara mest tillsynskrävande där behovet ökar i samband med
senare öppettider.

•

Tillsvidare serveringstillstånd till slutna sällskap
Denna kategori kräver i första hand en prövning huruvida arrangemanget vänder sig till
ett slutet sällskap eller till allmänheten. Viss tillsyn är nödvändig.

•

Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten
Behovet av tillsyn varierar med arrangemangets art.
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•

Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap
Denna kategori kräver i första hand en prövning huruvida arrangemanget vänder sig till
ett slutet sällskap eller till allmänheten.

•

Försäljningsställen av öl och tobak
Har i första hand ett behov av information och tillsyn avseende ålderskontroller samt att
egenkontrollen efterlevs.

•

Rökfria miljöer
Tobakslagen förbjuder enligt 2 och 4§ rökning i vissa offentliga miljöer och
gemensamhetslokaler, inkl. lokaler för skol- och barnomsorg, hälso- och sjukvård,
allmänna färdmedel, restauranger och serveringsställen, hotell och anat tillfälligt boende
samt lokaler dit allmänheten har tillträde.

•

Försäljningsställen av receptfria läkemedel
Behovet omfattar främst kontroll av förvaring samt att egenkontrollen efterlevs.

UNDER 2018 SKA DET I EMMABODA KOMMUN:
•

På alla restauranger med ett tillsvidare serveringstillstånd genomföras minst ett tillsynsbesök i
informativt syfte eller i kontrollsyfte.

•

Genomföras tillsynsbesök vid arrangemang där tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
beviljas, i informativt syfte eller i kontrollsyfte om det anses finnas en förhöjd risk för
alkoholrelaterade olägenheter.

•

Genomföras tillsynsbesök vid arrangemang där serveringstillstånd till slutet sällskap beviljats
om det anses finnas en förhöjd risk för alkoholrelaterade olägenheter.

•

Kontrollera förbudet mot rökning på restauranger i samband med annan tillsyn i de
aktuella lokalerna.

•

Genomföras tillsyn och kontroller på alla försäljningsställen av folköl, tobaksvaror och
receptfria läkemedel.

•

Genomföras kontroll av rökfria miljöer på skolor.

•

Genomföras kontrollköp av tobaksvaror alt. receptfria läkemedel.

Emmaboda 2018-02-13

Erik Sandell
Alkoholhandläggare
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