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 Tillsynsplan för alkohol- och tobakslagarna i Torsås kommun 2021 

 Arbetet på dessa områden genomförs i enlighet med gällande lagstiftning och i 
 samverkan med Nybro och Emmaboda kommuner. Täta kontakter och möten 
 med Länsstyrelsen och övriga handläggare i länet genom ett nätverk ska ge 
 informationsinhämtning och utveckling av det egna arbetet. 

 Deltagande i ett flertal konferenser och möten arrangerade regionalt kommer att 
 ske. 

 Arbetet syftar till att motverka överkonsumtion, missbruk, försäljning till 
 underåriga och våld i restaurangmiljöer.  

 Arbetet syftar till att underlätta arbetet för näringsidkare genom att kommunen 
 tillhandahåller tillgänglighet, information, råd och stöd. 

 Tillsynen som avses är den genom alkohollagen och tobakslagen föreskriven 
 kommunerna och polismyndigheten. Syftet är i första hand att försäkra sig om en 
 ansvarsfull servering och försäljning och begränsa tillgängligheten för märkbart 
 berusade och underåriga. Alkohol- och tobakslagarna är skyddslagstiftningar med 
 syfte att begränsa skador och olägenheter.  

 Tillsyn genomförs som inre eller yttre tillsyn. Inre tillsyn genomförs genom 
 informationshantering, remisser och rapporter. Tillsyn som genomförs kan vara 
 oanmäld eller anmäld och vara en rutinkontroll eller en påkallad tillsyn. I 
 informativt syfte eller för informationsinhämtning. Den yttre tillsynen genomförs 
 på serverings- eller försäljningsstället och kan ha ett informativt syfte eller 
 genomföras i kontrollsyfte.  

 Tillsynen kan genomföras samordnad med andra myndigheter eller enskilt.  

 Dokumentation 
 Genom att dokumentera tillsynen i tillsynsprotokoll ökar värdet på den insamlade 
 informationen och kommunens möjligheter att vidta administrativa åtgärder, om 
 nödvändigt, ökar. Användandet av tillsynsprotokoll ger en likformighet i tillsynen 
 och gör den jämförbar och mer rättssäker. 
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Kontrollköp 
 

 Att använda sig av ungdomar, fyllda 18 år med ett ungt utseende, för att 
 genomföra kontrollköp ska ses som en kartläggning av efterlevnaden av 
 ålderskontroller vid servering och försäljning av alkoholdrycker och tobak. 
 Kartläggningen ger en bild över benägenheten att efterfråga legitimation då både 
 alkohol- och tobakslagen ställer kravet att den som säljer eller serverar skall 
 förvissa sig om åldern på mottagaren 

 Egenkontroll 
 

 Försäljning folköl, tobak och receptfria läkemedel förutsätter att försäljningsställen 
 har egenkontrollprogram. Kommunen kan i sin tillsyn och kontroller följa upp 
 dessa och se i vilken utsträckning de efterlevs och används.  

 

 Tillsynsobjekt 

 
• Tillsvidare serveringstillstånd till allmänheten 

Den kategori som anses vara mest tillsynskrävande där behovet ökar i 
samband med senare öppettider. 

• Tillsvidare serveringstillstånd till slutna sällskap 
Denna kategori kräver i första hand en prövning huruvida arrangemanget 
vänder sig till ett slutet sällskap eller till allmänheten. Viss tillsyn är 
nödvändig. 

• Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten  
Behovet av tillsyn varierar med arrangemangets art. 

• Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap 
Denna kategori kräver i första hand en prövning huruvida arrangemanget 
vänder sig till ett slutet sällskap eller till allmänheten. 

• Försäljningsställen av öl och tobak 
Har i första hand ett behov av information och tillsyn avseende 
ålderskontroller samt att egenkontrollen efterlevs. 

• Rökfria miljöer  
Tobakslagen förbjuder enligt kap 6 § 2 rökning i vissa offentliga miljöer 
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mailto:info@torsas.se


 

  

 Dnr 
21/SN00025 

Sida  
3 

Skapad 
2021-01-19 

Författare 
Erik Sandell 

Förvaltning 
Socialförvaltningen 

Dokumenttyp 
Plan 

 
Antagen av Socialnämnden 2021-02-18, §5/21 

  
 

 

Torsås kommun, Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås 
Hemsida: www.torsas.se, e-post: info@torsas.se, telefon: 0486-331 00 

och gemensamhetslokaler, inkl. lokaler för skol- och barnomsorg, hälso- 
och sjukvård, allmänna färdmedel, restauranger och serveringsställen, 
hotell och annat tillfälligt boende samt lokaler dit allmänheten har tillträde. 
Förbudet omfattar också entréer till många lokaler som allmänheten har 
tillträde till.  

• Försäljningsställen av receptfria läkemedel 
Behovet omfattar främst kontroll av förvaring samt att egenkontrollen 
efterlevs. 

  Under 2021 ska det i Torsås kommun: 
 

• Restauranger med tillsvidare serveringstillstånd ska besökas vid ett ( 1 ) tillfälle 
per år med syfte att informera och kontrollera om alkohollagens krav om 
en ansvarsfull alkoholservering. 

• Förbudet mot rökning inom serveringsområden och uteserveringar ska 
kontrolleras i samband med besöket.  

• Arrangemang där tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten beviljas, ska om det 
vid bedömningar finns risk för ordnings- eller alkoholrelaterade störningar, 
informera och kontrollera om alkohollagens krav om en ansvarsfull 
alkoholservering. 

• Förbudet mot rökning inom serveringsområden och uteserveringar ska 
kontrolleras i samband med besöket.  

• Arrangemang där serveringstillstånd till slutet sällskap beviljats, ska om det vid 
bedömningar finns risk för ordnings- eller alkoholrelaterade störningar, 
informera och kontrollera om alkohollagens krav om en ansvarsfull 
alkoholservering. 

• Försäljningsställen med folköl, tobaksvaror och receptfria läkemedel  
serveringstillstånd  ska besökas vid ett ( 1 ) tillfälle per år med syfte att 
informera och kontrollera försäljningen sker ansvarsfullt och enligt 
gällande bestämmelser. 

• På alla grund- och gymnasieskolor genomföras två ( 2 ) kontroller per år, 
att rökförbudet efterlevs samt informera på skolorna om rökförbudet.  
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• Genomföras tillsyn av andra rökfria miljöer, kontrollera om förbudsskyltar 
är uppsatta och askkoppar borttagna samt informera ägarna om att 
förbudsskyltar ska  finnas och askkoppar ska vara borttagna. 

 
• Genomföras kontrollköp av tobaksvaror alt. receptfria läkemedel. 

 
 

  

 

 

 Erik Sandell 
 Alkoholhandläggare 
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