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Tillsynsplan 2018  
– alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter 

 

 

Bakgrund 

Enligt 9 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) har Länsstyrelsen tillsyn inom länet och 

ska också biträda kommunerna med råd i deras verksamhet.  

 

Enligt 19 a § tobakslagen (1993:581) utövar Länsstyrelsen tillsyn inom länet. Länssty-

relsen ska följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information 

och råd. Länsstyrelsen ska även främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter 

och mellan tillsynsmyndigheter och andra.  

 

Enligt 25 § lagen om e-cigaretter (2017:425) utövar Länsstyrelsen tillsyn inom länet. 

Länsstyrelsen ska följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med 

information och råd. Länsstyrelsen ska även främja samarbete mellan olika tillsyns-

myndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra. 

 

Enligt Förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- 

och tobaksområdet m.m. ska arbetet samordnas med det förebyggande arbetet på 

ANDT-området på Länsstyrelsen.  

 

I sin regionala tillsyn följer Länsstyrelsen kommunernas verksamhet enligt ovan-

nämnda lagstiftningar. Kommunerna har ansvaret för: 

• Tillståndsgivning och tillsyn av serveringstillstånd  

• Tillsyn av folkölsförsäljning 

• Tillsyn av tobaksförsäljning 

• Tillsyn av e-cigarettförsäljning 

• Tillsyn av rökfria miljöer 
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Plan för genomförandet 
 

Tillsyn av kommunernas arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-

cigaretter  

Länsstyrelsens tillsyn 2018 är uppdelad i flera delar: 

 

- Genomgång av kommunernas beslut om serveringstillstånd 

- Utveckling av Länsstyrelsernas metod för tillsyn  

- Samordnad tillsyn med kommuner och andra myndigheter 

- Kartläggning av ansvarig nämnd inom området e-cigaretter  

- Information och utbildning 

- Samverkan med andra länsstyrelser och Folkhälsomyndigheten. 

 

 

Genomgång av kommunernas beslut om serveringstillstånd 

Kommunerna ska enligt 9 kap. 7 § alkohollagen skicka en kopia av de beslut som de fattat 

enligt alkohollagen till berörd Länsstyrelse.  

 

Länsstyrelserna har sedan tidigare inom ramen för sitt utvecklingsarbete SLATT, Sveriges 

länsstyrelser utvecklar alkohol- och tobakstillsynen, beslutat att löpande granskning av 

kommunernas beslut ska genomföras årligen som ett komplement till den verksamhetstill-

syn som görs.  

 

Under år 2018 kommer inskickade beslut för alla kommuner att granskas enligt stickprov-

sprincipen. För de kommuner som delar handläggning kommer ett urval att göras.  

 

Granskningen kommer att ske som en genomgång av inkomna beslut och medföljande 

handlingar. I de fall ingen närmare granskning behövs kommer det att återkopplas till 

kommunen vilka beslut Länsstyrelsen har tittat på. I de fall en närmare granskning ska 

göras kommer hela ärendeakter att begäras in.  

 

 

Utveckling av Länsstyrelsernas metod för verksamhetstillsyn  

Länsstyrelserna har sedan tidigare inom ramen för sitt utvecklingsarbete SLATT, Sveriges 

länsstyrelser utvecklar alkohol- och tobakstillsynen, beslutat om former för Länsstyrelsens 

tillsyn av den kommunala verksamheten på området. Formen för tillsynen enligt SLATT 

är mer granskande kontroll än vägledande tillsyn.  

 

Efter att ha genomfört tillsyn i alla länets kommuner enligt metoden vid två tillfällen 

under en period på 6 år kan Länsstyrelsen konstatera att rättelse av brister inte skett i den 

omfattning som önskas. Metoden som används idag tar inte heller hänsyn till hur långt 

kommunerna kommit i sitt arbete.  

 

Därför kommer Länsstyrelsen under 2018 i samråd med den nationella samordnaren på 

området att utveckla formerna för Länsstyrelsens tillsyn. Arbetet kommer att förankras i 

det nationella nätverket för att kunna bli en nationell metod för tillsyn av kommunerna.  

 

Analys och sammanställning av tidigare genomförd tillsyn samt projektplan för arbetet 

kommer att fastställas under första kvartalet 2018. 
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Samordnad tillsyn tillsammans med kommuner och andra myndigheter   

Samordnad tillsyn strävar efter att förstärka myndigheternas samarbete och att man 

från myndigheternas sida får en bättre samsyn på tillsynsarbetet. Samordnad tillsyn 

skickar viktiga signaler till branschen att myndigheter samarbetar för att kontrollera att 

lagar och förordningar följs.  

 

Samordnad tillsyn är en verksamhet som pågår i kommunerna löpande under hela året, 

främst med Polismyndigheten och Skatteverket.  

 

Länsstyrelsen kommer under året 2018 att omvärldsbevaka vad som pågår i länet, 

främst det gäller evenemang och nya företeelser. Efter samråd med berörd kommun 

kommer Länsstyrelsen att följa med på tillsynen under ett par tillfällen för att förkovra 

sig på området. 

 

 

Kartläggning av ansvarig nämnd inom området e-cigaretter  

Sedan den 1 juli 2017 regleras försäljning av e-cigaretter. Länsstyrelsen är en regional 

tillsynsmyndighet. För att kunna rikta sig gentemot rätt nämnd i varje kommun 

kommer Länsstyrelsen att kartlägga vilken nämnd som ansvaret för tillsynen av 

försäljningen av e-cigaretter i kommunerna.   

 

 

Information och utbildning 

Länsstyrelsens uppgift att ge råd, stöd och information till de kommunala handläggarna 

utförs delvis genom att löpande besvara frågor via telefon och e-post och delvis genom 

att anordna konferenser, utbildningar och nätverksträffar för kommunala handläggare. 

 

 

Samverkan med andra länsstyrelser och Folkhälsomyndigheten 

Under tillsynsperioden planerar länsstyrelserna att ha fyra nationella nätverksträffar 

inom området. Vid dessa möten kommer bl.a. Folkhälsomyndigheten att bjudas in. En 

dag/år ska tillsynshandläggare och länssamordnare ordna en gemensam nationell 

nätverksträff. 

 

Träffarna planeras av den nationella samordnaren med stöd av arbetsutskottet där 

Länsstyrelsen Västra Götaland ingår. Vidare kommer Länsstyrelsen att vara värd för 

träffen i februari. 

 

Tillsynshandläggare och länssamordnare för storstadslänen, Västra Götalands, Stock-

holms samt Skånes län, kommer att ha Skype-möten vid några tillfällen under året för 

att utbyta tankar och erfarenheter kring respektive sakområde samt arbeta för utökade 

samverkansmöjligheter. 

 
 

Talieh Ashjari 

Enhetschef 

 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Kopia till: 

 

– Folkhälsomyndigheten 


