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Tillsynsplan 2021 
– alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter

Bakgrund 

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

också biträda kommunerna med råd i deras verksamhet.  

Enligt 7 kap. 2 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter utövar länsstyrel-

sen tillsyn inom länet. Länsstyrelsen 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 4 § förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- 

och tobaksområdet m.m. ska länsstyrelsen samordna sitt förebyggande arbete på 

alkohol- och tobaksområdet med den tillsyn som länsstyrelsen ska utöva enligt 9 kap. 

1 § alkohollagen och 7 kap. 2 § lag om tobak och liknande produkter. 

I sin regionala tillsyn följer länsstyrelsen kommunernas verksamhet enligt ovan-

nämnda lagstiftningar. Kommunerna har ansvaret för: 

• Tillståndsgivning och tillsyn av serveringstillstånd

• Tillsyn av folkölsförsäljning

• Tillståndsgivning och tillsyn av försäljningstillstånd för tobak

• Tillsyn av e-cigarettförsäljning

• Tillsyn av rökfria miljöer

Plan för genomförandet 

Länsstyrelsens tillsynsuppdrag består av tre olika delar: 

• Tillsyn av kommunernas verksamhet

• Stöd till kommunerna genom information och råd

• Främjande av samverkan med relevanta aktörer.

Länsstyrelsens tillsynsplan sätter en ram för länsstyrelsens aktiviteter inom 

området tillsyn av kommunernas verksamhet men har sin utgångspunkt i 
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planeringen på alla tre områden. Detaljplanering för alla områden framgår av 

2021 års aktivitetsplan.  

 

 

Tillsyn av kommunernas arbete enligt alkohollagen och lagen om 

tobak och liknande produkter 
 

Verksamhetstillsyn  

 

Grunden i länsstyrelsens tillsyn på området är verksamhetstillsyn utifrån nationell 

SLATT-modell (Sveriges länsstyrelser utvecklar alkohol- och tobakstillsyn). Modellen 

har tagits fram av länsstyrelserna under åren 2009 - 2011 samt utvecklats och anpas-

sats till ändrade behov hos länsstyrelserna av Länsstyrelsen Västra Götaland i samråd 

med den nationella samordnaren under 2018. 

 

Länsstyrelsen har för avsikt att under åren 2019 - 2023 göra verksamhetstillsyn i 

länets samtliga 49 kommuner. Urvalsmetoden för de separata åren grundar sig på 

tidpunkt och resultat utifrån senaste tillsyn, kommunsamarbeten samt behoven och 

förhållanden i de enskilda kommunerna. 

 

Heltäckande verksamhetstillsyn på nämndernas hela ansvarområde enligt alkohollagen 

och lagen om tobak och liknande produkter kommer att göras vid behov. Detta kan 

vara aktuellt när uppgifterna lyfts från en nämnd till en annan, när ensamma handläg-

gare slutar eller om länsstyrelsen av andra skäl bedömer detta lämpligt. Att begränsa 

verksamhetstillsynen att endast omfatta någon eller några områden förutsätter att 

länsstyrelsen har god kännedom om nämndens verksamhet samt att det inte finns skäl 

att anta försämrad måluppfyllelse i verksamheten.  

 

I kommuner där det inte bedöms aktuellt med heltäckande verksamhetstillsyn kommer 

tillsyn av specifika, på förhand bestämda, områden att göras. Dessa områden kan 

variera från en kommun till en annan och bestäms utifrån länsstyrelsens kännedom om 

de lokala förhållandena. Utgångspunkt för bedömningen kommer att vara tidigare 

tillsyn, uppgifter i länsrapport samt andra omständigheter som kommit till länsstyrel-

sens kännedom.  

 

 

Om tillsynsintervall och -urval 

 

Tillsynsintervall om fem år ger länsstyrelsen utrymme att göra kvalitetstillsyn samt 

prioritera de kommuner där behoven är störst. Under femårsperioden kommer alla 

kommunerna får minst ett tillsynsbesök men möjligen fler om det visar sig behövligt. 

 

Länsstyrelsen väljer att inte på förhand besluta i vilka kommuner som tillsyn kommer 

att genomföras under vilket år under den femåriga tillsynsperioden. På detta sätt 

möjliggörs löpande prioritering av tillsynsobjekten samt att tillsynsverksamheten 

pågår kontinuerligt under åren, utan att behöva vara knutna till ett verksamhetsår.  

 

Att tillsynsverksamheten följer tillsynsplanen både på kort sikt (1 år) samt lång sikt (5 

år) följs upp kontinuerligt. Uppföljning sker både genom tertialrapportering samt 

separat tillsynsuppföljning.  

 

Urval av kommuner som granskas under kommande år görs utifrån följande kriterier:  
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• Alla kommuner ska ha tillsyn under perioden 2019-2023 (femårsperiod)  

• En ny nämnd har tagit över uppgifterna  

• Alla handläggare har bytts ut 

• Brister som kommit till länsstyrelsens kännedom  

• Upptäckta brister vid senaste verksamhetstillsyn 

• Uppföljning via data i Länsrapport. 

 

 

Verksamhetstillsyn 2020 

 

Under året avser länsstyrelsen att genomföra verksamhetstillsyn i nedanstående 

kommuner.  

• Gullspång 

• Töreboda  

• Mariestad  

• Karlsborg* 

• Hjo* 

• Tibro* 

• Falköping* 

• Götene 

• Lidköping 

• Skara 

• Vara 

• Grästorp 

• Essunga 

• Herrljunga 

• Vårgårda 

 

*Rökfria miljöer ingår inte i tillsynen av denna kommun. Det beror på att kommunen 

ingår i Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS). Denna verksamhet tillsynades av 

länsstyrelsen 2019 i samband med tillsyn av Skövde kommun. Någon ytterligare 

tillsyn är därför inte behövlig.  

 

I vissa fall är det flera nämnder i en kommun som ansvarar för arbetsuppgifterna enligt 

alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter. I andra fall har kommuner 

inrättat gemensamma nämnder som ansvarar för arbetsuppgifterna i ett två eller flera 

kommuner. Flera kommuner köper också handläggnings- och tillsynstjänster av 

varandra. Därför kommer det på vissa områden göras verksamhetstillsyn på flera 

kommuner än vad som anges ovan. Antalet tillsynsbesök kommer även att avvika från 

antalet angivna kommuner.  

 

 

Tematisk kvalitetsgranskning  

 

Det finns inte någon tematisk kvalitetsgranskning beslutad för 2021.  

 

 

Bedömning av kommunerna 

 

Bedömning av kommunerna kommer att göras första kvartalet enligt instruktioner från 

Folkhälsomyndigheten. Den årliga bedömningen kan antas ge en bild om det skett 
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några förändringar i kommunernas tillsynsverksamhet. På detta sätt hoppas länsstyrel-

sen kunna fånga ändrade förutsättningar och måluppfyllelse hos kommunerna.  

 

Bedömningen av kommunerna kommer att vara en faktor i länsstyrelsens bedömning 

av i vilka kommuner och på vilka områden tillsyn ska genomföras under åren.  

 

 

Granskning av enskilda tillståndsbeslut  

 

Granskning av enskilda tillstånds- eller tillsynsbeslut, utöver aktgranskning på 

verksamhetstillsyn, kommer endast att göras vid behov. Inkomna tillståndsbeslut kan 

dock genomläsas som en del av Länsstyrelsens omvärldsbevakning. Om stora brister 

skulle upptäckas kommer akten att granskas på följande verksamhetstillsyn eller som 

skrivbordstillsyn (akten kommer att begäras in och granskas enskilt).  

 
Annika Lidström  

Enhetschef folkhälsa och rättighetsfrågor  

 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Kopia till: 

 

– Folkhälsomyndigheten 


