
BESLUT

Tillsynplan 2019 för Länsstyrelsens arbete enligt alkohollagen 
(2010:1622), tobakslagen (1993:581), lagen om elektroniska 
cigaretter (2017:425) samt ny lag om tobak och liknande 
produkter (2018:2088)

I nuvarande lagstiftning finns inget krav att Länsstyrelsen ska upprätta en årlig tillsynsplan för 
arbetet enligt alkohollagen och tobakslagen. Både regeringen och Folkhälsomyndigheten har 
dock betonat att respektive länsstyrelse bör upprätta en sådan. Det finns inga nationella 
riktlinjer om vad en tillsynsplan bör innehålla, men planen bör stimulera både den kontinuerliga 
dialogen mellan länsstyrelserna och kommunerna och kommunernas egen tillsynsverksamhet. 
Länsstyrelserna har tagit fram en gemensam mall för den årliga tillsynsplanen som tillämpats i 
föreliggande tillsynsplan. 

Sammanfattning
Inom ramen för de uppdrag Länsstyrelsen har enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen 
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och den nya lagen om tobak och 
liknande produkter samt regeringsuppdraget om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn1 
avser Länsstyrelsen under 2019 att;

 prioritera arbetet enligt lagen om tobak och likande produkter2,

 ge tillsynsvägledning (råd och stöd) till kommunerna genom minst en 
utbildningsinsats för politiker, ansvariga chefer och handläggare inom respektive 
tobak- och alkoholområdet,

 ge tillsynsvägledning (råd och stöd) till kommunerna genom 
informationsinsatser och nätverksträffar, 

 genomföra verksamhetstillsyn med efterföljande beslut i minst en kommun,
 genomföra löpande granskning av ett urval av beslut och tillsynsdokumentation 

från länets samtliga nio kommuner,
 främja samverkan mellan kommunerna och andra tillsynsmyndigheter i länet 

genom att till exempel arrangera den s.k. Samverkanskonferensen och 
genomföra möten med Initieringsgruppen för samordnad alkohol- och 
tobakstillsyn. 

Ovanstående insatser ska i möjligaste mån och där det är relevant, utföras samordnat/i 
samverkan med Länsstyrelsens ANDT-samordning, brottsförebyggande samordnare, 
miljö- och hälsoskyddsenhet, kommunernas alkohol- och tobaksinspektörer, övriga 
länsstyrelser, Folkhälsomyndigheten samt andra tillsynsmyndigheter såsom 
Polismyndigheten och Skatteverket. 

1 (S2016/01458/FST)
2 Lagen träder i huvudsak i kraft 1 juli 2019. Delar av lagen träder till i kraft den 20 maj 2019.
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Bakgrund och syfte 
Enligt 9 kap 1 § alkohollagen utövar Länsstyrelsen tillsyn av kommunernas verksamhet i 
länet. Länsstyrelsen ska också biträda kommunerna med råd i deras verksamhet. 

Länsstyrelsen utövar också tillsyn enligt 19 a § tobakslagen liksom enligt 25 § lagen om 
elektroniska cigaretter (…) i länet. Länsstyrelsen ska följa kommunernas verksamhet och 
biträda dem med information och råd. Länsstyrelsen ska även främja samarbete mellan olika 
tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra. 

Skrivningen om länsstyrelsens tillsynsansvar i 7 kap 2 § i den nya lagen om tobak och 
liknande produkter, motsvarar den tidigare skrivningen i tobakslagen och lagen om 
elektroniska cigaretter. 

Länsstyrelsens arbete inom alkohol- och tobaksområdet omfattar således tre typer av insatser: 
1. Tillsyn av kommunernas verksamhet
2. Stöd till kommunerna genom information och råd
3. Främjande av samverkan 

Länsstyrelsen ska därutöver samordna tillsynsarbetet med Länsstyrelsens förebyggande 
arbete inom ANDT – området3. 

Vidare framgår av 5 § punkten 6 i länsstyrelseinstruktionen4 att Länsstyrelsen ska verka för 
att det nationella folkhälsomålet uppnås, genom att folkhälsan beaktas inom länsstyrelsens 
arbete med alkohol- och tobak. Instruktionen förstärker att tillsynsarbetet inom alkohol- och 
tobaksområdet bör genomföras samordnat med annan verksamhet inom länsstyrelsen. Det 
sker främst inom områdena folkhälsa samt miljö- och hälsoskydd.

Den regionala ANDT-strategin 2018 - 20215 är ett viktigt styrdokument för 
arbetet. Den har beaktats i utformningen av denna planen. 

Slutligen har 2019 års insatser planerats utifrån det fyraåriga uppdrag om 
”Förstärkt alkohol- och tobakstillsyn”6 som regeringen gett landets länsstyrelser. 
Uppdraget omfattar åren 2016 till 2020. Det innebär att länsstyrelserna ska 
utveckla och kvalitetssäkra arbetet med en strukturerad och likvärdig alkohol- och 
tobakstillsyn över landet i enlighet med den så kallade SLATT-modellen. I 
uppdraget ingår att

 utveckla former för samverkan med relevanta aktörer på regional nivå
 medverka till den nationella samordning som Folkhälsomyndigheten har i 

uppdrag att verka för inom ANDT-området samt 
 underlätta och stödja kommunernas arbete med tillsyn och tillsynsgivning 

inom området genom kontinuerlig kompetensutveckling och annat stöd.
 
Tillsynen utgör grunden i Länsstyrelsens uppdrag. Det innebär att Länsstyrelsen 
ska följa hur kommunerna fullföljer sitt ansvar kopplat till tillståndsprövning och 
tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet. Genom tillsynen får Länsstyrelsen god 
kännedom om kommunernas arbete inom de aktuella områdena. Resultaten från 
tillsynen lägger delvis grunden för de stödjande insatserna. Resultaten utgör också 

3 Förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.
4 Förordning (2017:868)
5 Södermanlands läns samlade regionala ANDT-strategi med åtgärdsprogram 2018 – 2021.
6 (S2016/01458/FST)



ett av flera underlag när Länsstyrelsen årligen bedömer kommunernas 
tillsynsarbete i enlighet med 6 § i förordningen om samordning inom alkohol-, 
narkotika-, dopnings- och tobaksområdet7. Länsstyrelsens insatser ska främja 
efterlevnaden av lagar och regler och öka möjligheterna för en sund och lagenlig 
servering av alkoholdrycker på serveringsställen, försäljning av folköl, tobak och 
liknande produkter samt bidra till fler rökfria miljöer. 

Tillsynsplanen är en del av myndighetens verksamhetsplanering. Den ska ge 
stadga åt och synliggöra arbetet i såväl planerings- som genomförandefasen. Den 
ska också underlätta uppföljningen av arbetet.

Plan för genomförandet 2019

Organisation och resurser
Länsstyrelsens arbete enligt alkohollagen och tobakslagen (härefter benämnt 
tillsynsarbetet) bedrivs inom avdelningen för samhällsbyggnad och enheten för 
social hållbarhet. Två särskilt utsedda handläggare ansvarar för arbetet. 

Tillsynsarbetet samordnas med den förebyggande ANDT-verksamheten inom 
myndigheten. Nära samarbete sker med andra länsstyrelser, företrädesvis i 
Västmanland, Örebro, Östergötland och Stockholm. Samarbetet omfattar bland 
annat gemensamma tillsyns- och utbildningsinsatser. Ambitionen är att detta 
samarbete ska fortsätta och utvecklas ytterligare. 

De finns sedan 2015 en samverkan med Länsstyrelsens natur- och miljöavdelning 
och dess miljö- och hälsoskyddsenhet, när det gäller området rökfria miljöer. 
Under 2018 utökades samverkan och omfattar nu även nikotinvätskor. Eftersom 
enheterna riktar sig till samma målgrupper i kommunerna, ex. miljöcheferna, är 
det viktigt att fortsätta denna samverkan under 2019.

Omfattningen av Länsstyrelsens arbete med uppdraget påverkas i hög grad av 
regeringens särskilda anslag för insatser som avser uppdraget ”Förstärkt alkohol- 
och tobakstillsyn 2016 - 2020”.

1. Tillsyn av kommunernas verksamhet 
Länsstyrelsens tillsyn innehåller tre metoddelar:

 Verksamhetstillsyn
 Löpande granskning
 Särskilda tillsynsinsatser 

Här följer en kort sammanfattning av innehållet i dessa delar.

Verksamhetstillsyn
Verksamhetstillsyn utgör grunden för Länsstyrelsens tillsyn. Det innebär i praktiken att ett 
tillsynsbesök genomförs i kommunen. Tillsynsbesöket genomförs i enlighet med den modell 
för verksamhetstillsyn som länsstyrelserna tagit fram gemensamt. Kommunerna aviseras 
skriftligt. I god tid före besöket ska kommunen besvara enkäter och skicka in styrdokument 
och annat tillsynsmaterial till Länsstyrelsen. Vid besöket träffar Länsstyrelsen representanter 

7 Förordning (2012:606)



från ansvarig nämnd, ansvariga handläggare och ansvarig chef. Ett urval av tillsynsärenden 
granskas på plats i vilka både kommunens bedömning och själva handläggningsprocessen 
följs upp. Länsstyrelsen återkopplar preliminära iakttagelser muntligt innan besöket avslutas. 
Efter tillsynsbesöket får kommunen möjlighet att yttra sig om de sakförhållanden som 
noterats i tillsynen genom kommunicering av ett sammanställt faktaunderlag. Därefter fattas 
ett skriftligt beslut med krav på eventuella åtgärder. Länsledningen är beslutande i de fall det 
är aktuellt att rikta allvarlig kritik mot en kommun. Uppföljning sker i de fall kommunen 
uppmanats vidta åtgärder för att undanröja brister. Åtgärderna följs som regel upp genom 
skrivbordsgranskning. I de fall Länsstyrelsen riktat allvarlig kritik mot en kommun, kan 
åtgärderna följas upp med ett återbesök. Även återkopplingen till nämnderna sker i huvudsak 
skriftligt, men kan ske vid ett möte om kommunen begär det. Om kommunen ombetts 
undanröja brister fattas ett nytt beslut när kommunen redovisat hur bristerna åtgärdats. Kopior 
på tillsynsbesluten skickas till Folkhälsomyndigheten. 

Löpande granskning  
Löpande granskning innebär en granskning av de enskilda beslut som kommunerna i enlighet 
med de aktuella lagarna, sänder kopior på till Länsstyrelsen. Granskningen av beslut sker 
utifrån de mallar/checklistor som tagits fram av länsstyrelserna gemensamt. Resultaten från 
granskningen återkopplas alltid till kommunen. Det kan ske via telefon/e-post direkt till 
ansvarig handläggare, samlat muntligt eller samlat skriftligt. Utifrån resultatet av den löpande 
granskningen kan även särskilda tillsynsärenden öppnas. Då meddelas alltid ansvarig nämnd. 

Särskilda tillsynsinsatser
En särskild tillsynsinsats sker oftast på Länsstyrelsens eget initiativ, men kan även ske vid 
behov när det påkallats av utomstående genom tips eller klagomål. Det kan också vara en 
insats som planerats gemensamt med andra tillsynsmyndigheter i länet eller med andra 
länsstyrelser. Ibland består en särskild tillsynsinsats av en strukturerad genomgång av 
dokumentation eller tillsynsförhållanden som omfattar alla kommuner i länet. Det kan till 
exempel handla om en kartläggning, en genomgång av en viss typ av dokumentation eller en 
genomlysning av en viss fråga/ett visst arbetssätt. 

Varje år görs en genomgång av de tillsynsplaner som kommunerna skickar till myndigheten i 
enlighet med alkohollagen. Länsstyrelsens iakttagelser kring tillsynsplanerna återkopplas 
alltid. Oftast sker detta samlat till alkoholinspektörerna i samband med en nätverksträff. Om 
länsstyrelsen saknar en tillsynsplan enligt alkohollagen från någon kommun sker uppföljning 
genom att kommunen kontaktas.

Prioriteringar 2019 
Länsstyrelsens tillsynsarbete kommer i hög grad präglas av förändringarna i tobakslagen. 
Granskning av kommunernas arbete med tillståndsprövning och tillsyn inom tobaksområdet 
kommer att prioriteras. Länsstyrelserna har dessutom inom ramen för SLATT beslutat om ett 
gemensamt fokus för årets tillsyn – PBI och lämplighetsprövning. Detta fokusområde 
kommer att gälla för Länsstyrelsens samlade tillsynsarbete, både inom tobaksområdet och 
alkoholområdet. 

Varje kommun i länet ska besökas minst en gång var tredje år. Under våren 2019 ska tre 
tidigare inledda verksamhetstillsyner avslutas. Under hösten ska minst en verksamhetstillsyn 
genomföras. 

I och med höstens verksamhetstillsyn har Länsstyrelsen genomfört två omgångar med 
heltäckande verksamhetstillsyner enligt SLATT-metoden. I den tredje omgången tillsyn 



kommer ett urval av områden göras utifrån var Länsstyrelsen ser störst behov utifrån tidigare 
tillsyn.

Den löpande granskningen ska omfatta länets alla nio kommuner. Länsstyrelsen ska bevaka 
och översiktligt kontrollera alla beslut och eventuell tillsynsdokumentation som skickats in. 
Endast ett urval granskas dock enligt SLATT-metoden. Fler beslut enligt tobakslagen än 
alkohollagen kommer att granskas under 2019. Tillståndsbeslut kommer att prioriteras både 
inom alkohol- och tobaksområdet. Lämplighetsprövningen och kommunernas PBI-
bedömning kommer att fokuseras. I den mån länsstyrelsen får in beslut i tillsynsärenden som 
rör folköl och rökfria miljöer ska samtliga beslut granskas. 

I små kommuner som överlag har få tillståndsärenden och få beslut om administrativa 
åtgärder, kommer samtliga beslut samt eventuell tillsyndokumentation att granskas. Den 
löpande granskningen ska ske under hela året. 

Annan tillsyn än den planerade, kan komma att ske på förekommen anledning.

I enlighet med målen för den s.k. Initieringsgruppen för samordnad alkohol- och 
tobakstillsyn, ska Länsstyrelsen verka för att en länsomfattande samordnad tillsynsinsats 
genomförs inom alkohol- respektive tobaksområdet.  

2. Stöd till kommunerna genom information och råd
Länsstyrelsens stödjande insatser omfattar följande delar:

 Riktade informations- och utbildningsinsatser till kommunernas alkohol- 
och tobaksinspektörer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, ansvariga chefer 
och politiker. 

 Nätverksträffar.
 Tillsynsvägledning via telefon och e-post. 

Här följer en kort sammanfattning av innehållet i dessa delar.

Riktade informations- och utbildningsinsatser
Riktade informationsinsatser genomförs främst genom skrivelser och 
nyhetsutskick via e-post eller via myndighetens webbplats. Det kan även ske 
genom deltagande i nätverksträffar och vid möten som anordnas av kommunerna 
själva eller av länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen kan även arrangera olika utbildningsdagar och konferenser, i egen 
regi eller i samverkan med andra länsstyrelser. 

Nätverksträffar
De kommunala alkoholinspektörerna i länet arrangerar själva nätverksträffar 
regelbundet – var 6 – 8: e vecka – i s.k. Alk-D-träffar. Länsstyrelsen bjuds in till 
varje möte och har en egen punkt på dagordningen. Tiden nyttjas både för 
informations- och kunskapsspridning och för dialog/diskussion om aktuella frågor 
kopplat till tillsynsarbetet. 

Länets kommunala tobaksinspektörer (eller inspektörerna av rökfria miljöer) har i 
dagsläget inte möjlighet att delta i möten så regelbundet och frekvent som 
alkoholhandläggarna. Länsstyrelsen sammankallar dem därför normalt till det s.k. 
Tob-D-nätverket en gång per termin. De fysiska träffarna kompletteras med en 



webbaserad samverkansyta för de kommunala tobaksinspektörerna (inkl. de som 
arbetar med rökfria miljöer). Samverkansytan ska främja erfarenhetsutbyte och 
samverkan mellan kommunerna och därigenom bidra till ökade kunskaper. Det 
ska långsiktigt förbättra tobakstillsynen i länet.

Länsstyrelsen organiserar ytterligare ett nätverk; Alk-D – folköl. De flesta 
kommunala tobaksinspektörer arbetar även med tillsyn av detaljhandeln för folköl. 
Stöd i frågor som rör folköl ges därför främst vid nätverksträffarna med Tob-D. 
Information och återkoppling i frågor som rör folköl ges även vid behov på 
nätverksträffar med Alk-D.

Ett par gånger per år brukar Länsstyrelsens tillsynshandläggare inom alkohol och 
tobak bjudas in till miljöchefernas nätverksträffar. Vid dessa möten informeras 
miljöcheferna om aktuella strategiska och övergripande frågor.   

Tillsynsvägledning via telefon och e-post
Länsstyrelsen besvarar löpande kommunernas frågor via e-post och telefon. I 
enskilda sakfrågor ska Länsstyrelsen ge vägledning till aktuella styrdokument. 
Kommunen ska sedan beslut utifrån egna ställningstaganden. Frågor av principiell 
karaktär ska lyftas vidare till Folkhälsomyndigheten. Frågor om den nya 
tobakslagen ska också hänvisas till Folkhälsomyndigheten.  

Prioriteringar 2019 
Med anledning av den nya lagen om tobak och liknande produkter kommer 
tobaksområdet att prioriteras under 2019.

Under våren planerar Länsstyrelsen att genomföra flera informations- och 
utbildningsinsatser till kommunerna inom tobaksområdet. En första skrivelse med 
information om den nya lagen om tobak och liknande produkter ska skickas till 
kommunerna i mars. Därefter kommer informationsaktiviteter ske löpande under 
våren i form av elektroniska nyhetsutskick, information på Länsstyrelsens 
webbplats och på samverkansytan.  

Ett par utbildningsinsatser planeras. Länets alla kommunala tobaksinspektörer och 
de miljö- och hälsoskyddsinspektörer som arbetar med rökfria miljöer, kommer att 
erbjudas en introduktion till den nya lagen vid vårens ordinarie nätverksträff i 
Tob-D. Vid ett annat tillfälle kommer tobaksinspektörerna erbjudas en 
utbildningsdag med fokus på lämplighets- och PBI-bedömningen, inom ramen för 
tillståndsprövningen. Till denna utbildningsinsats kommer även länets 
alkoholinspektörer att bjudas in. Utbildningen kommer att genomföras i samarbete 
med övriga länsstyrelser i Mellansverige.

Länsstyrelsen kommer också att genomföra en utbildningsdag om tobakslagen för 
länets kommunpolitiker. I samverkan med kommunerna kommer en 
utbildningsdag i alkohollagen att arrangeras för denna målgrupp.  

Länsstyrelsens medverkan i Alk-D-nätverkets träffar kommer att vara begränsad 
till ett möte under våren och minst två under hösten. 

Enskilda frågor från kommunerna via telefon och e-post och som rör den nya 
tobakslagen, kommer i första hand att hänvisas till Folkhälsomyndigheten.   



3. Främjande av samverkan och samordning
Länsstyrelsens insatser för samverkan och samordning innehåller följande delar:

 Samverkanskonferens 
 Initieringsgruppen för samordnad alkohol och tobakstillsyn
 Kommundialoger
 Möten med länspolisledningen
 Andra länsstyrelser samt Folkhälsomyndigheten

Här följer en kort sammanfattning av innehållet i dessa delar.

Samverkanskonferens
Länsstyrelsen arrangerar en årlig Samverkanskonferensen inom ANDT-området. 
Konferensen riktas till länets alkohol- och tobakshandläggare, länets lokala 
ANDT- och brottsförebyggande samordnare, Polismyndigheten och Skatteverket. 
Syftet med konferensen är att ge deltagarna möjlighet att få kompetensutveckling 
kring aktuella frågor och tid för diskussion och dialog. Syftet är att effektivisera 
tillsynsarbetet och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och lärande av varandra. 
Konferensen arrangeras under hösten.

Initieringsgruppen för samordnad alkohol- och tobakstillsyn
Länsstyrelsen organiserar och sammankallar Initieringsgruppen för samordnad 
alkohol- och tobakstillsyn. I gruppen ingår representanter från kommunerna, 
Polismyndigheten och Skatteverket. Syftet är främst att initiera och planera 
länsövergripande samordnade tillsynsinsatser inom alkohol- och tobaksområdet. 
Gruppen ska också följa och utbyta erfarenheter kring den lokala samordnade 
alkohol- och tobakstillsynen som genomförs i länet. En viktig funktion är att 
stödja Länsstyrelsen i planering och uppföljning av den årliga 
Samverkanskonferensen. Andra tillsynsmyndigheter kan vid behov bjudas in till 
Initieringsgruppen.    

Kommundialoger
I samverkan med Länsstyrelsens ANDT- och brottsförebyggande samordnare 
genomförs s.k. kommundialoger. Till dessa bjuds representanter in från 
kommunledningen, ansvariga nämnder, ansvariga handläggare och i 
förekommande fall kommunens ANDT- och brottsförebyggande samordnare samt 
deras chefer. Från Länsstyrelsen deltar enhetschefen för social hållbarhet, ANDT-
samordnaren, brottsförebyggande samordnaren och tillsynshandläggare för 
alkohol och tobak. Kommunbesöken planeras i första hand av ANDT-
samordnaren. 

Möten med länspolisledningen
Två gånger per år – vår och höst – träffas representanter från Länsstyrelsens enhet 
för social hållbarhet och länspolisledningen för Polismyndigheten i 
Södermanlands län. Från Länsstyrelsens deltar enhetschefen, ANDT- och 
brottsförebyggande samordnaren, tillsynshandläggare för alkohol- och tobak samt 
samordnaren för mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Andra länsstyrelser samt Folkhälsomyndigheten
Länsstyrelsen samverkar med övriga länsstyrelser inom ramen för SLATT. Normalt 
möts handläggarna i SLATT fyra gånger per år. Särskilda kompetensutvecklingsdagar 



och workshops kan därutöver och vid behov arrangeras. Länen i Mellansverige har ett 
särskilt samarbete under namnet G8. Där samverkar länsstyrelserna om ex. vis. 
gemensamma utbildningsaktiviteter. 

Samverkan med Folkhälsomyndigheten sker enligt de gällande regler och rutiner som 
finns för området. Det innebär att Länsstyrelsen ska bistå Folkhälsomyndigheten med 
stöd och hjälp när så begärs.

Prioriteringar 2019 
Den årliga Samverkanskonferensen inom ANDT-området ska genomföras under hösten, 
i samverkan med myndighetens ANDT- och brottsförebyggande samordnare. 

Länsstyrelsen ska sammankalla Initieringsgruppen för samordnad alkohol- och 
tobakstillsyn två gånger under året. Fler möten kan tillkomma för att de två 
länsövergripande tillsynsinsatserna ska kunna genomföras.  

Under 2018 inleddes en samverkan mellan kommunernas alkoholinspektörer och 
Arbetsförmedlingen och med stöd av Länsstyrelsen. Denna samverkan ska utvecklas 
under 2019. 

Under årets kommundialoger kommer enhetschefen för social hållbarhet att representera 
Länsstyrelsens verksamhet inom tillsyn av alkohol och tobak.

Två möten med länspolisledningen ska genomföras under året.  

Förutom det upparbetade samarbete som länsstyrelserna har inom ramen för SLATT, 
kommer Länsstyrelsen att samverka med närliggande län i frågor som rör både 
utbildning och tillsyn. 

Samverkan med Folkhälsomyndigheten blir särskilt aktuellt i samband med införandet 
av den nya lagen om tobak och i samband med myndighetens årliga 
länsrapportundersökning.

Denna tillsynsplan har beslutats av enhetschef Eva Aalbu, efter föredragning av 
tillsynshandläggare Anne-Louise Gjuse. I den slutliga handläggningen har även 
tillsynshandläggare Mikael Lindqvist deltagit. 

Länsstyrelsen tillämpar numera elektroniskt beslutsfattande. Det saknas därför 
underskrifter i detta dokument.
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