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Tillsynsplan 2019-2020 avseende alkohol, tobak 
och elektroniska cigaretter

Länsstyrelsen uppdrag
Länsstyrelsen har enligt 9 kap. 1 § 2 st. alkohollagen (2010:1622), 19 a §
tobakslagen (1993:581) och 25 § lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare (2017:425) tillsyn inom länet. Länsstyrelsen ska också biträda
kommunerna med råd i deras verksamhet. Från och med den 1 juli 2019 upphör 
tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att 
gälla och ersätts av lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088), i 
vilken länsstyrelsens tillsynsuppdrag framkommer av 7 kap. 2 §. 

Sveriges Länsstyrelser utvecklar Alkohol- och Tobakstillsynen
Länsstyrelserna genomförde tillsammans år 2011 ett utvecklingsprojekt, "Sveriges
länsstyrelser utvecklar alkohol- och tobakstillsynen" (SLATT). Projektets syfte
var att få till stånd en likvärdig granskning inom länsstyrelserna på alkohol- och
tobaksområdena. Modellen stödjer ett organiserat och strukturerat samarbete 
mellan länsstyrelserna som gemensamt har tagit fram en modell för hur sådan 
tillsyn ska bedrivas. Länsstyrelsen i Örebro län använder sig av det gemensamma 
arbetssättet i sin granskning.

Under 2016 beslutade Regeringen att ge länsstyrelserna ett uppdrag om förstärkt 
alkohol- och tobakstillsyn 2016-2020. Länsstyrelserna ska enligt uppdraget 
utveckla och kvalitetssäkra arbetet med SLATT- modellen, bland annat genom att 
utveckla former för samverkan med relevanta aktörer på regional nivå och 
underlätta och stödja kommunernas arbete med tillsyn och tillståndsgivning inom 
området. Regeringen finner att alkohol- och tobakstillsynen är en viktig del i det 
alkohol- och tobakspreventiva arbetet och uppdraget syftar till att stödja 
genomförandet av den nationella ANDT-strategin (skr. 2015/16:86).1 

1 Socialdepartementet, Dnr S2016/01458/FST.
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Under 2018 har SLATT-modellen utvecklats för att underlätta att länsstyrelsernas 
tillsyn anpassas och prioriteras utifrån kommunernas förutsättningar och behov. 

ANDT-strategier
Regeringen har för åren 2016–2020 antagit en samlad strategi för alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT).2 Det övergripande målet för
strategin är ”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat
tobaksbruk”. Strategin innehåller förutom det övergripande målet sex
målområden. Länsstyrelsens uppdrag att genomföra tillsyn i kommunerna är starkt
kopplade till mål ett och två, vilka presenteras nedan. 

Länsstyrelsen i Örebro län har i samarbete med Polismyndigheten och Region 
Örebro län tagit fram en regional strategi för ANDT-arbetet för perioden 2017–
2021.3 Strategin utgår från den nationella ANDT-strategin och har samma 
övergripande mål och ämnar utgöra en gemensam plattform för ett samlat 
agerande på länsnivå för att främja förvekligandet av det övergripande målet. 

Mål 1: Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak ska minska
En av de viktigaste åtgärderna för att minska ANDT-relaterade skadeverkningar
och problem är att begränsa tillgången och tillgängligheten.
Tillgänglighetsbegränsande insatser kan vara ålderskontroller, färre 
försäljningsställen, kontroll av illegal införsel och langning. Genom tillsyn
verkar kommunerna och länsstyrelsen för att skyddslagstiftningarna för alkohol
och tobak följs. Forskning visar att samverkan mellan olika aktörer i
lokalsamhället i kombination med tillgänglighetsbegränsande insatser kan minska
konsumtionen av alkohol hos unga.

Samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn 
En fortsatt effektiv och likvärdig tillsyn ska vara en grundbult i det
tillgänglighetsbegränsande ANDT-arbetet i länet. För att nå en effektiv tillsyn
behöver den vara regelbunden och strukturerad. Tillräckliga personalresurser,
kompetensförsörjning och metodutveckling är viktigt.

2 Skr. 2015/16:86, En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 
2016–2020.
3 Länsstyrelsen i Örebro län, Strategi för alkohol-, narkotika-, dopning - och tobaksarbetet 
(ANDT) Örebro län 2017–2021.
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Mål 2: Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, 
dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt 
minska
Tidiga insatser är avgörande för att barn och unga inte ska börja använda
narkotika, dopningsmedel och tobak eller debutera tidigt med alkohol. För att
särskilt uppmärksamma sårbara grupper som nyanlända, barn i utsatta miljöer,
barn som anhöriga och för att utveckla familjeperspektivet bör samverkan mellan
olika aktörer fortsatt utvecklas. Föräldrar är den enskilt viktigaste målgruppen och
samverkansparten i det ANDT-förebyggande arbetet. En annan viktig målgrupp är 
de som arbetar nära barn och unga.

Förverkligande av rökfria skolgårdar 
Kommunerna ska enligt lag bedriva effektiv tillsyn för att försäkra sig om att
rökförbudet på skolgårdar efterlevs, och i detta arbete ska kommunerna ges stöd 
och vägledning. I den regionala ANDT-strategin anges som insatsområde särskilt 
förverkligandet av rökfria skolgårdar, som en del i arbetet för att minska antalet 
barn och unga som börjar använda tobak. Region Örebro län har tagit fram ett 
stödmaterial till skolor för att förenkla deras arbete med rökfria skolor för barn 
och unga.4 

I sin roll som tillsynsmyndighet över kommunernas verksamhet kommer 
länsstyrelsen under strategiperioden att fokusera på området rökfria skolgårdar.

Särskilt fokus på barn och unga
Som framgår av mål 2 i ANDT-strategin är barn och unga en viktig målgrupp i 
det förebyggande ANDT-arbetet. Detta särskilda fokus på barn och unga 
genomsyrar den svenska alkohol- och tobakspolitiken. 

Alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska
alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Målet ska nås genom insatser
som motverkar skadligt dryckesbeteende och bidrar till en minskad total
alkoholkonsumtion, och ett av de främsta politiska instrumenten för att nå detta 
mål är en restriktiv lagstiftning på alkoholområdet. En väl fungerande lagstiftning 
ska syfta till att ge samhället möjlighet att kontrollera hanteringen av alkohol i 
samhället och begränsa tillgängligheten i vissa sammanhang och miljöer. 
Regeringen har utryckt att det är särskilt angeläget att regelverket ger barn och 
unga det skydd de behöver.5   

4 Finns här: Att främja rökfria miljöer och en tobaksfri skola – Stödmaterial till grundskola och 
gymnasiet.
5 Prop. 2009/10:125 s. 56.

https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/USO/Kliniker_enheter/Lungkliniken/Att%20fr%C3%A4mja%20r%C3%B6kfria%20milj%C3%B6er%20och%20en%20tobaksfri%20skola.pdf
https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/USO/Kliniker_enheter/Lungkliniken/Att%20fr%C3%A4mja%20r%C3%B6kfria%20milj%C3%B6er%20och%20en%20tobaksfri%20skola.pdf
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Tobaksrökning är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och för 
tidig död och utgör ett massivt folkhälsoproblem. Regeringen har utryckt att de 
vill se ett minskat tobaksbruk där rökningen ska vara starkt reducerat och inte 
längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem. Ungdomar är en viktig målgrupp 
då de allra flesta börjar röka i tonåren. Tillgänglighetsbegränsande åtgärder, 
genom exempelvis effektiv tillsyn har stor betydelse för att förhindra att unga 
börjar använda tobak. För att minska ungas exponering för tobaksbruk krävs 
rökfria miljöer och en bättre efterlevnad av tobakslagen, inte minst bestämmelsen 
om rökfria skolgårdar.6   

Det är viktigt att kommunen genomför den tillsyn som de har ansvar för enligt
alkohollagen och tobakslagen dels för att kunna ha kontroll över den 
verksamheten som bedrivs och dels för att tillsynsobjekten bättre själva ska kunna 
leva upp till lagens bestämmelser. En tät och kvalitativ tillsyn på både regional 
och lokal nivå säkrar att alkohol- och tobakslagarna följs.7 Det är också viktigt att 
kommunens tillsynsdokumentation håller en hög kvalitet.

Tillsyn 2019-2020
Omfattning
Varje kommun bör få ett planerat besök minst en gång vartannat år. Utöver detta 
ska besök genomföras vid förekommen anledning.8 Under 2019 planerar 
länsstyrelsen att genomföra tillsyn i Kumla, Lekeberg, Hallsberg, Laxå och 
Askersunds kommuner. 

Tematillsyn vid verksamhetstillsyn
Tematillsyn är ett tillvägagångssätt där länsstyrelsen väljer att fokusera kontroll
och granskning av ett eller flera specifika tillsynsområden. Under 2019-2020 
kommer länsstyrelsen att fokusera på att granska kommunernas utredning av 
vem/vilka som är person med betydande inflytande (PBI) vid ansökningar av 
serveringstillstånd. Detta tema har SLATT-nätverket gemensamt kommit överens 
om.

Länsstyrelsen avser därtill att fortsatt följa upp i vilken omfattning och med vilken 
frekvens som kommunerna genomför tillsyn av rökfria miljöer på skolgårdar. 

Verksamhetstillsynens tillvägagångssätt
Inför granskning skickar länsstyrelsen ut enkät/enkäter till kommunerna med 
frågor kring kommunens arbete med alkohol- och tobakstillsyn samt elektroniska

6 Socialdepartementet, Dnr S2017/03738/FS.
7 Skr. 2015/16:86 s. 17.
8 Prop. 2000/01:20.
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cigaretter och påfyllnadsbehållare, beroende på vad som ska granskas. 
Enkäten/enkäterna skickas ut tillsammans med ett aviseringsbrev där det 
framkommer vad som ska granskas samt hur tillsynen kommer att gå tillväga.

Länsstyrelsens handläggare går igenom och kontrollerar kommunens
dokumentation av utredningar och beslut avseende serveringstillstånd, samt 
dokumentation avseende genomförd tillsyn på skolgårdar. Vid tillsynsbesöket 
genomför länsstyrelsen en intervju med kommunens handläggare, ansvarig chef 
samt representanter från berörd nämnd. Verksamhetstillsynen omfattar även 
kommunala styrdokument som är av vikt för kommunens kontroll på alkohol- och 
tobaksområdet inklusive elektroniska cigaretter. Exempel på sådana dokument är 
kommunens tillsynsplan, kommunala riktlinjer, tillsynsprotokoll och beslut efter 
kommunens genomförda inspektioner. Ovanstående nämnda dokument ligger till 
grund för diskussion och granskning.

Efter genomfört tillsynsbesök ges kommunen möjlighet att kontrollera fakta som 
ligger till grund för beslut. I de fall som länsstyrelsen finner brister i kommunens 
tillsynsverksamhet följs detta upp.

Efter genomförd verksamhetstillsyn kan länsstyrelsen vid behov komma att 
presentera resultaten i ansvarig nämnd.

Årlig bedömning
Länsstyrelsen ska enligt 6 § 2 st. förordning (2012:606) om samordning inom
alkohol-, narkotika-, dopnings, och tobaksområdet m.m. redovisa en bedömning
av kommunernas tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet till 
Folkhälsomyndigheten.

Kommunala tillsynsplaner
Enligt 9 kap. 2 § alkohollagen ska kommunen upprätta en tillsynsplan som ska ges
in till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska årligen kontrollera att samtliga kommuners 
tillsynsplaner i länet inkommer till myndigheten. Planerna utgör ett centralt 
dokument vid länsstyrelsens verksamhetstillsyn.

Kommunernas beslut enligt alkohollagen, tobakslagen och 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Enligt 9 kap. 7 § alkohollagen, 23 a § tobakslagen och 30 § lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare ska en kommun som har fattat ett beslut i ett 
ärende enligt dessa lagar sända en kopia av beslutet till Folkhälsomyndigheten, 
Polismyndigheten samt den länsstyrelse som berörs av beslutet. 
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Länsstyrelsen ska ta emot och på ett ordnat sätt hantera kommunernas beslut som
inkommer till myndigheten.

Från och med den 1 juli 2019 upphör tobakslagen och lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla och ersätts av lag om tobak och 
liknande produkter (SFS 2018:2088). I denna lag anges i 7 kap. 20 § att en 
kommun som har fattat ett beslut i ett ärende enligt denna lag ska sända en kopia 
till ovan nämnda myndigheter.

Behandling av betydande uppgifter
I de fall det kommer till länsstyrelsens kännedom om något som kan ha betydelse
för tillämpningen av bestämmelserna i 6 kap. alkohollagen om försäljning av
teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat ska detta underrättas till berörd/a
myndigheter, i överrensstämmelse med 9 kap. 10 § alkohollagen.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Anna Olofsson med handläggare Ellen Bäckman 
som föredragande. I den slutliga handläggningen av beslutet har enhetschef Per-
Olov Mörn deltagit.


