TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN
Bestämmelserna för hur alkoholservering får bedrivas finns reglerade i alkohollagen.
Den är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar.
Lagen begränsar också tillgängligheten av alkohol, bland annat genom att endast sådana
serveringsställen som uppfyller de högt ställda kraven i lagen ska kunna komma ifråga för
alkoholservering. Att få tillstånd att servera alkoholdrycker är ett förtroende från samhällets sida och
förknippat med ett stort ansvar för att undvika skador och andra problem orsakade av alkohol.
Kommunens uppgift är att vägleda tillståndshavarna och att kontrollera att reglerna följs.
Vem sköter tillsynen?
Det är kommunen och Polismyndigheten som har tillsyn över att de bestämmelser som gäller för
servering av alkoholdrycker följs. I Tierps kommun är det Miljö- och hälsoskyddsenheten som utövar
tillsyn över kommunens serveringsställen tillsammans med polisen. De båda myndigheterna kan
utöva tillsyn var för sig eller tillsammans. Även andra myndigheter såsom Skatteverket och
räddningstjänsten kan följa med vid tillsynsbesöken. Myndigheterna ska alltid kunna legitimera sig.
Hur går tillsynen till?
Den yttre tillsynen innebär att besök görs på serveringsstället. Tillsynen görs regelbundet enligt
tillsynsplan som fastställts av kommunens politiker. Alla restauranger med stadigvarande
serveringstillstånd ska enligt tillsynsplanen få minst ett besök var under året. De flesta
restaurangerna får två eller tre tillsynsbesök var. Tillsynsbesök görs för att kontrollera att
tillståndshavaren följer alkohollagen. Det behöver således inte ha kommit in ett klagomål på en
restaurang för att ett tillsynsbesök ska göras.
Tillståndshavaren ska på Miljö- och hälsoskyddsenhetens begäran lämna tillträde till
serveringslokalerna, tillhandahålla handlingar som rör verksamheten, redovisa uppgifter om
verksamhetens omfattning och utveckling och i övrigt utan ersättning vara behjälplig vid tillsynen.
Det är meningen att tillsyn ska gå snabbt och smidigt så att restaurangens gäster inte störs. För att
detta ska vara möjligt krävs att tillståndshavaren och personalen på restaurangen är tillmötesgående,
hjälper till och visar de handlingar kommunen ber om samt även lämnar varuprover om så behövs.
Vad kontrolleras?
Vid ett tillsynsbesök kan bland annat följande områden kontrolleras:
 Att ordningen är god i och utanför serveringslokalen.
 Att serveringen av alkoholdrycker sker på ett sådant sätt att inga problem i form av
onykterhet uppstår.
 Att servering av alkoholdrycker inte sker till personer under 18 år. Vid misstanke om
servering till minderårig begär tillsynspersonalen att restaurangens serveringspersonal
kontrollera legitimation på gästen.
 Att gästerna kan erbjudas ett varierat utbud av maträtter.
 Att det finns tillräckligt utbud av alkoholfria drycker/lättdrycker.
 Att alkoholdrycker inte marknadsförs på ett olämpligt sätt.
 Att serveringsansvarig finns på plats.
 Att serveringstiderna följs.
 Att servering sker inom serveringsytan.
 Att restaurangens personalliggare sköts.
Uppgifter som framkommer vid tillsyn kan överlämnas till annan berörd myndighet.

Efter tillsynsbesöket
Kommunens tillsynsbesök dokumenteras alltid skriftligen i ett tillsynsprotokoll.
Där beskriver kommunen vilka iakttagelser som har gjorts vid besöket.
Protokollet skickas sedan till tillståndshavaren för kännedom, oavsett om anmärkning har noterats
eller inte.
Om tillståndshavaren inte uppfyller alkohollagens krav, till exempel genom överservering eller
servering till minderåriga, startar kommunen en tillsynsutredning.
Om lagen inte följs
En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller
vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte
1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller
2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt alkohollagen eller de villkor eller
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
En kommun ska återkalla ett serveringstillstånd om
1. tillståndet inte längre utnyttjas.
2. Det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på serveringsställte
eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit, eller
3. Tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett
sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera
varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.
Böter eller fängelse
Det är straffbart att bryta mot vissa bestämmelser i alkohollagen. Domstol kan döma till böter eller
fängelse. Straffet kan utdömas till såväl tillståndshavare som serveringspersonal.
Straffansvar gäller till exempel för den som:
 säljer alkoholdrycker utan tillstånd, eller
 säljer/utlämnar alkohol till någon som är under 18 år, eller
 säljer alkohol till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
Kontaktuppgifter
Om du har frågor gällande serveringstillstånd eller kommunens alkoholtillsyn kan du kontakta
kommunens alkoholhandläggare via växeln på tfn 0293-21 80 00 eller medborgarservice@tierp.se.

