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Hylte kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
kommunen@hylte.se

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagarna samt lagen
om elektroniska cigaretter i Hylte kommun
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen riktar kritik för följande brist:
 Tillsynsfrekvensen gällande alkohol- och tobakslagarna samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare var för låg under 2018
Länsstyrelsen har uppmärksammat följande brist:
 Felaktiga uppgifter i riktlinjerna för serveringstillstånd

Bakgrund till tillsynen
Enligt 9 kap. 1 § alkohollagen (AL), 19 a tobakslagen (TL respektive § 25 lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska Länsstyrelsen utöva tillsyn inom länet. Länsstyrelsens tillsynsuppgift ska inriktas mot att övervaka och stödja kommunernas verksamhet. Länsstyrelsen i Halland har i sin tillsynsplan för 2019 planerat att göra tillsyn i minst tre kommuner
varav Hylte kommun är en av de utvalda kommunerna. Tillsynen görs på Länsstyrelsen initiativ.

Länsstyrelsens handläggning
Den 30 oktober och 18 november genomförde Länsstyrelsen i Halland tillsyn över Hylte kommuns tillsynsarbete som bedrivits enligt alkohol- och tobakslagarna samt lagen om elektroniska
cigaretter under 2018. Den 30 oktober deltog utöver ansvarig handläggare även Jennie Wallin
från Länsstyrelsen i Hallands län och den 18 november deltog Lovisa Ljungberg från Länsstyrelsen i Hallands län.
Vid tillsynsbesöket den 30 oktober intervjuades en handläggare från Halmstads kommun (handläggare 1), den 18 november intervjuades samhällsbyggnadsnämndens ordförande (ordföranden), miljöchefen (chefen) samt handläggaren för rökfria miljöer (handläggare 2) om det arbete
som sker i kommunen inom alkohol- och tobaksområdet, samt planeringen kring arbetets utveckling.
Inför tillsynsbesöket sände Länsstyrelsen ut fyra frågeformulär som besvarades av kommunen.
Länsstyrelsen har också tagit del av de dokument som upprättats av kommunen inom alkoholoch tobaksområdet i Hylte kommun. Intervjuerna genomfördes enligt den intervjumall som Sveriges länsstyrelser gemensamt tagit fram.
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Redovisning av tillsynen
Organisation
Hylte kommun har haft ett samarbetsavtal som löpte ut den 15 oktober 2019 med Halmstads
kommun som bland annat inneburit att Halmstads kommun skulle utföra de tillsynsuppgifter
och utredningsuppgifter som ankommer på Hylte kommun enligt alkohol- och tobakslagarna.
Avtalet innebar att Hylte kommun köpte 0,2 årsarbetare i tjänst av Halmstads kommun.
Halmstads kommun skulle utföra all den tillsyn som ankom Hylte kommun, liksom all den utredning som tillsynen kunde föranleda. Därutöver skulle Halmstads kommun genomföra utredningar med anledning av inkomna ansökningar om serveringstillstånd inom Hylte kommun samt
administrera anmälningar av försäljning av tobak och folköl.
Samhällsbyggnadsnämnden har även ansvar för tillsynen av rökfria miljöer. Denna del ingick
inte i samverkansavtalet utan bedrevs av samhällsbyggnadskontoret.
Semester och frånvaro har planerats utifrån verksamhetens behov. Ambitionen har varit att någon av handläggarna i Halmstad skulle finnas i tjänst. Inom samhällsbyggnadskontoret finns det
alltid någon i tjänst.
Kommunala riktlinjer
Det finns kommunala riktlinjer som antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 13 december
2016. Det är inte angett när riktlinjerna ska revideras. I riktlinjerna framgår att tillsynsuppgifterna och tillståndshandläggningen ska ske av Halmstads kommun.
I riktlinjerna står följande: Sökanden ska vara lämplig för uppgiften. Vid permanent servering
till slutet sällskap kan dock kravet sättas lägre än vid servering till allmänheten. Vid servering
till slutet sällskap vid enstaka tillfälle eller enstaka tidsperiod kan dock lämplighetskravet ytterligare sänkas.
Länsstyrelsen kan inte finna att riktlinjerna finns upplagda på kommunens hemsida.
Hot och våld
Det finns skriftliga rutiner och riktlinjer övergripande som gäller för samhällsbyggnadskontoret.
Dessa var inte kända av handläggaren för rökfria miljöer.
Tillsynsplan
Länsstyrelsen har fått tillsänt sig den tillsynsplan som handläggarna i Halmstads kommun har
upprättat för tillsynen enligt AL och TL i Hylte kommun 2018. I planen för serveringsställen
med serveringstillstånd framgår att tillsynsomfattningen ska motsvara minst ett tillsynstillfälle
per år för 2018.
Det finns beskrivet att tillsynerna kommer genomföras vid två tillfällen per år och ett av dessa i
samverkan med andra myndigheter.
I tillsynsplanen för 2018 finns beskrivet att vad gäller folköl och tobak är tillsyn planerad att genomföras på de försäljningsställen som inte fick något tillsynsbesök under 2017.
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I tillsynsplanen finns inget nämnt om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Enligt
handläggare 1 beror detta på att det inte framgår av avtalet som är tecknat mellan Hylte och
Halmstad att elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ingår.
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om en tillsynsplan med behovsutredning 2017-2019
(denna har Länsstyrelsen fått tillsänt sig vid tidigare tillsyn 2017). I denna framgår vilka områden som nämnden har ansvar för och vilken beräkning av resurser som gjorts för respektive område. I dokumentet beskrivs att samhällsbyggnadsnämnden köper 0,2 tjänst hos Halmstads kommun för alkoholtillsyn, samt tillsyn av folköl och tobak. Inom dessa områden görs bedömningen
att nämnden har tillräckliga resurser för att bedriva den tillsyn och kontroll som ligger inom
nämndens ansvarsområde. I dokumentet finns inget beskrivet kring behovet av resurser utifrån
tobakslagens del gällande rökfria miljöer som nämnden också ansvarar för och som inte hanteras av Halmstads kommun.
Tillsynsplanen med behovsutredning följs upp vid ett bokslut vid årets slut och redovisas till
nämnden.
Tillsyn och tillståndsprövning enligt alkohollagen
I tillsynsplanen för 2018 framgår att tillsyn skulle genomföras på samtliga de 11 serveringsställen (antalet serveringsställen är hämtad från alkoholregistret hos Folkhälsomyndigheten) som
hade stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Enligt svaren i länsrapporten som kommunen sänt in genomfördes fem tillsynsbesök under 2018.
Vid tillsynsbesöken används standardiserade tillsynsprotokoll där eventuella brister/synpunkter
skrivs ner. Tillsynsprotokollen gås igenom på plats med tillståndshavaren eller serveringsansvarig vid tillsynen. Enligt handläggare 1 sänder kommunen alltid ut en tillsynsrapport efter tillsynsbesöket som beskriver om kommunen funnit några brister eller ej. Tillsynsrapporten innefattar också information om vad detta kan innebära t ex att ett tillsynsärende har öppnats i de fall
brister har funnits.
Någon inre tillsyn gjordes inte under 2018. Om Halmstads kommun skulle fått någon indikation
på att det funnits behov av detta hade inre tillsyn genomförts.
Tillsyn folköl och tobaksförsäljning
Det framgår av tillsynsplanen att det finns 19 anmälda försäljningsställen som avser försäljning/servering av folköl och/eller tobak. Av dessa är det åtta stycken försäljningsställen som enbart säljer tobak och tio stycken som är registrerade för försäljning av tobak och folköl. Ett försäljningsställe är anmält som servering av folköl och tobaksförsäljning.
Enligt länsrapportens svar framgår att fem tillsynsbesök har genomförts på detaljhandeln för tobak samt sju tillsynsbesök för detaljhandeln för folköl. Inget tillsynsbesök genomfördes på serveringsstället för folköl.
Elektroniska cigaretter
Utav de åtta försäljningsställen som säljer elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare enligt länsrapporten har fem stycken fått ett tillsynsbesök.
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Rökfria miljöer
Vid tillsynsbesöket framkommer att det är finns en handläggare som ansvarar för tillsynen över
rökfria miljöer enligt § 2 punkt 1-7 samt § 4 TL. Enligt svaren i länsrapporten 2018 har kommunen inte bedrivit någon tillsyn enligt tobakslagens bestämmelser under 2018.
Enligt svaren i enkäten som länsstyrelsen sänt ut inför tillsynsbesöket har tillsyn bedrivits enligt
§ 2 punkt 1(barn och ungdom), punkt 5 (restaurang) och § 4 (hotell) under 2018. Frågan är
ställd utifrån om kommunen bedrivit tillsyn utifrån tobakslagen enskilt eller i samband med tillsyn utifrån annan lagstiftning.
I kommunen finns en gymnasieskola, en grundskola med högstadium, åtta grundskolor utan
högstadium samt 14 förskolor. Under 2018 fick samtliga gymnasieskolor, grundskolor med högstadium samt förskolor ett tillsynsbesök enligt de insända enkätsvaren.
Länsstyrelsen begärde från kommunen ett kompletterande svar den 11 december 2019, vilket inkom samma dag. Kommunen har där korrigerat sitt svar till sex stycken grundskolor utan högstadium. I detta svar framgår också att ingen tillsyn har bedrivits på rökfria miljöer under 2018.
Det uppges att framledes kommer enbart tillsyn ske när klagomål inkommer utifrån lag om tobak och liknande produkter (LTLP).
Dialog fördes med handläggare 2 och chef om att revidera de checklistor som används med frågor utifrån TL som är aktuella för de olika tillsynsobjekten. Detta för att inte missa att dokumentera när tillsyn genomförs utifrån TL i samband med tillsyn utifrån annan lagstiftning.
Löpande granskning
Länsstyrelsen granskade inför tillsynsbesöket samtliga beslut som inkommit under 2019 till
Länsstyrelsen enligt AL och TL. Muntlig återkoppling skedde i samband med tillsynsbesöket.
Bland annat saknades det utredningar i två ärenden som Hylte kommun handlagt vilket gjorde
att det inte gick att följa hur utredande handläggare kommit fram till sina bedömningar i dessa
ärenden.
Ansvarsfull alkoholservering
Utbildningar i ansvarsfull alkoholservering sker vid ett till två tillfällen per år i samverkan med
Laholms och Halmstads kommuner. Utbildningsplatserna finansieras av tillsynsavgifterna i
kommunen.
Kontrollköp
Hylte kommun har inte genomfört några kontrollköp enligt AL och TL.
Tillgänglighets-, jämställdhets- och rättighetsperspektiv
Vid tillsynen ställdes frågor till kommunens handläggare om de reflekterat över om de bemötte
eller blev bemötta på olika sätt vid t ex tillsyn utifrån ålder, kön och etniskt ursprung.
Handläggare 1 angav att de ibland kunde vara så att de diskuterade i handläggargruppen och
gjorde ett aktivt val om vem som skulle ta ett ärende osv. men att denne inte kunde relatera det
till ålder, kön eller etniskt ursprung.
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Handläggare 2, chef och ordförande gjorde olika reflektioner kring ålder och kön. Att åldern
och kön i de fall man var kvinna kunde bidra till att man blev annorlunda bemött.
Länsstyrelsen har inför tillsynsbesöket gjort en sökning på kommunens hemsida för att se vilken
information som finns att tillgå därpå orden ”serveringstillstånd”, ”folköl”, ”tobak”, ”elektroniska cigaretter” och ”rökfria miljöer”. På sökorden serveringstillstånd kom information upp att
handläggningen sköts av Halmstads kommun. På sökorden folköl, tobak och elektroniska cigaretter fanns information att tillgå. När det gällde tobak så fanns både ansökningsblankett och
egenkontrollprogram. Anmälningsblankett och egenkontrollprogram saknades till folköl och
elektroniska cigaretter.
På sökningen av rökfria miljöer framgick informativ information om vad den nya tobakslagen
innebär och vad som gäller kring de nya rökfria miljöerna samt vem som har ansvar och hur allmänheten kan gå tillväga om inte rökförbudet följs. Det fanns även information om rökfria skolgårdar om man använde ”rökfria skolgårdar” som sökord.
Kommunicering
Länsstyrelsen har kommunicerat faktaunderlaget till detta beslut med kommunen.
Länsstyrelsens bedömning
Tillsynsplan och tillsyn
Av 9 kap 2 § tredje stycket i AL framgår att kommunen ska ha en skriftlig tillsynsplan. Planen
kan vara årlig eller flerårig men bör revideras vid behov. Planen ska sändas in till länsstyrelsen
och fungera som ett stöd i dialogen mellan länsstyrelsen och kommunen. I Statens offentliga utredning (SOU 2009:22) framgår att ”En väl genomtänkt tillsynsplan utgör ett grundläggande
verktyg för inventering, prioritering och uppföljning av verksamheten. Utöver vad som fastställs
i planen måste också finnas utrymme för en mer händelsestyrd tillsyn”.
Regeringen framhåller bl.a. proposition 2009/10:207 att en effektiv tillsyn ska vara strukturerad
och regelbunden. I prop. 2000/01:20 framgår att en rimlig ambition borde vara att varje serveringsställe får åtminstone ett besök per år men fler om det finns behov. Detta styrks av Statens
Folkhälsoinstitut (nuvarande Folkhälsomyndigheten) som i sin Länsrapport 2012 anser att detta
är en rimlig ambition för både serveringar och försäljningsställen.
I SOU 2009:22 beskrivs att för legitimiteten av systemet och upprätthållandet av förtroendet hos
allmänheten och inte minst hos tillståndshavare är det helt nödvändigt att kontrollbesök verkligen äger rum. Ett minimum bör vara att den som har stadigvarande serveringstillstånd för servering av alkohol till allmänheten kan påräkna minst ett kontrollbesök per år. För utpräglade nöjesinrättningar och andra serveringsställen med sena serveringstider och ungdom som gäster är
det motiverat att tillståndsmyndigheten gör flera kontrollbesök per år.
I samma SOU framgår att kommunernas tillsynsansvar också ska utövas genom s.k. inre tillsyn
vilket främst innebär att de kontrollerar om de förutsättningar som gällde vid tillståndsgivningen
fortfarande finns och att restaurangerna sköter sina skyldigheter när det gäller skatter och avgifter.

LÄNSSTYRELSEN

Beslut
2020-01-09

6(8)
Dnr 705-7094-19

Länsstyrelsen har fått tillsänt sig den tillsynsplan som Halmstads kommun upprättat utifrån den
tillsyn de bedriver enligt avtal med Hylte kommun för år 2018 (serveringsställen, detaljhandelsställen för folköl och tobak). Denna plan innehåller tillsynsfrekvens och ambitionsnivå för tillsynsarbetet.
I den tillsynsplan med behovsutredning som samhällsbyggnadskontoret tar fram varje år och
som ansvarig nämnd beslutar framgår att tillsynen ska säkerställa syftet med alkohollagen, tobakslagen och dess följdlagstiftningar. Tillsynsmyndigheten ska därför kontrollera att lagstiftningarna och meddelade villkor i tillstånd följs. Myndigheten ska också vidta de åtgärder som
behövs för att åstadkomma rättelse men även arbeta förebyggande genom rådgivning, information och liknande för att skapa förutsättningar för att lagarnas syfte och ändamål tillgodoses. I
denna plan går det inte att utläsa vilken tillsynsfrekvens eller ambitionsnivå som kommunen
har.
Länsstyrelsen ser positivt på att tillsynsfrekvens och ambition framgår i den plan som Halmstads kommun upprättat och använt sig av för tillsyn som de bedrivit enligt avtal med Hylte
kommun. Planen omfattar både alkohol- och tobakslagarna. Enligt tobakslagen är tillsynsplan
inget krav. Länsstyrelsen anser dock att en tillsynsplan är ett bra verktyg för att få en överblick
över vilka tillsynsobjekt kommunen har inom respektive område. Det ger också en tydligare
bild över vilka resurser som behövs för de uppgifter som ska bedrivas inom respektive lagstiftning. I tillsynsplanen med behovsutredningen som Hylte kommun använder sig utav, framgår
att kommunen har tillsynen över alkohol- och tobakslagarna men inget om vilken tillsynsfrekvens eller ambitionsnivå kommunen har.
För att tydliggöra inom vilka områden nämnden har ett tillsynsansvar enligt TL och LTLP, rökfria miljöer och för att kunna bedöma vilka resurser som behövs för att nämnden ska hantera de
uppgifter som åligger dem inom lagstiftningen, anser Länsstyrelsen att det är en fördel om det i
en plan går att utläsa i vilka miljöer/objekt som tillsyn enligt TL och LTLP ska bedrivas. Det
bör också framgå om tillsynen kan/ska utövas i kombination med annan lagstiftning.
Att tillsynen ska bedrivas i kombination med annan tillsyn beskrivs i prop. 2001/02:64 med att
tillsynen i så stor utsträckning som möjligt ska integreras i den redan befintliga tillsynsverksamheten. Regeringen har gett uttryck för att tillsynen över rökfria miljöer enligt TL ska genomföras i samband med annan tillsyn. Länsstyrelsen anser att tillsynen med fördel kan bedrivas tillsammans med annan tillsyn för att öka effektiviteten ur ett resursperspektiv. Det bidrar även till
samordningsvinster och kan minska sårbarheten i den egna organisationen.
De områden som berörs i TL har olika nivåer av lagefterlevnad. Vissa av dessa miljöer har ett
större inslag av s.k. självreglering och andra miljöer kräver en större insats av myndigheten som
ansvarar för kontrollen av efterlevnaden av lagen. Skolgårdar är ett av dessa områden där det
krävs mer av kommunen för att kontrollera efterlevnaden. Tobak är det första normbrytande steget för ungdomar och tidigt tobaksberoende ökar risken för både alkohol-, narkotika- och spelberoende och därför är det av vikt att kommunen genomför regelbunden tillsyn av skolgårdarna.
Den nationella tillsynsmyndigheten Folkhälsomyndigheten har uttalat att avseende den här typen sociala skyddsåtgärder bör frekvensen ligga på minst ett tillsynsbesök per objekt och år för
att säkerställa att tillsynen får önskad effekt. Länsstyrelsen anser att det med skyddslagstift-
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ningen som grund tillsammans med resonemang utifrån förarbeten och skrivningar i t.ex. Länsrapporten 2012 finns stöd för att kommunen bör genomföra årlig tillsyn. Länsstyrelsen bedömer
att tillsynsfrekvensen är för låg och bör öka då gällande bestämmelser inte efterlevs. Med anledning av detta riktar Länsstyrelsen kritik då tillsynsfrekvensen är för låg utifrån AL och TL år
2018.
Länsstyrelsen ser positivt på kommunen kommer se över befintliga checklistor inom flera tillsynsområden och utveckla dessa med hänsyn till bestämmelserna i TL och LTLP, för att inkludera de rökfria miljöerna i tillsynsbesöken. Länsstyrelsen vill påtala vikten av att dokumentera
vad som granskas vid tillsynsbesöken och att det går att utläsa resultaten av dessa.
Kommunala riktlinjer
Av AL 8 kap 9 § framgår att kommunen ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt
denna lag och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen.
I den modell för kommunala riktlinjer för servering som Statens folkhälsoinstitut (nuvarande
Folkhälsomyndigheten) tagit fram, framgår att en riktlinje är en informationskälla som kommunen kan använda sig av för att skriva in särskilda insatser som syftar till en bättre förståelse för
hur lagen och föreskrifterna ska tillämpas. Syftet är att skapa en förutsägbarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd och säkra likabehandling inom kommunen. Riktlinjen ska
spegla kommunens nuvarande uppfattning och ambitionsnivå. Den bör därför revideras regelbundet t ex varje valår.
Hylte kommuns riktlinjer för alkoholservering beslutades av samhällsbyggnadsnämnden den 13
december 2016. Det är inte angett när riktlinjerna ska revideras. I riktlinjerna framgår att tillsynsuppgifterna och tillståndshandläggningen ska ske av Halmstads kommun.
I riktlinjerna står följande: Sökanden ska vara lämplig för uppgiften. Vid permanent servering
till slutet sällskap kan dock kravet sättas lägre än vid servering till allmänheten. Vid servering
till slutet sällskap vid enstaka tillfälle eller enstaka tidsperiod kan dock lämplighetskravet ytterligare sänkas.
8 kap. 12 § AL framgår att serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller
hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt
är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de
krav som ställs upp i denna lag. I prop. 2009/10:125 framgår att lämplighetskravet gäller för alla
typer av serveringstillstånd. I tidigare förarbeten prop. 1994/95:89 betonas att servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift och att en sökande måste uppfylla högt ställda krav
på lämplighet för att få tillstånd till sådan servering.
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att lämplighetskravet är det samma oavsett om
det är ett tillstånd som gäller stadigvarande till allmänheten eller till slutet sällskap. Likaså gäller detta lämpligheten vid tillstånd av tillfällig karaktär. Att det står i riktlinjerna att lämpligheten kan sättas lägre vid tillstånd som avser slutet sällskap är en brist anser Länsstyrelsen och
uppmanar kommunen att justera detta snarast.
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Uppgiften om vilken kommun som ansvarar för tillsyn och tillståndsgivning ska också justeras
och det är önskvärt att det framgår med vilken regelbundenhet riktlinjerna ska revideras.
Löpande granskning
Länsstyrelsen granskade inför tillsynsbesöket de beslut med tillhörande utredning och tillståndsbevis som kommunen sänt in till Länsstyrelsen utifrån AL. Ett utvecklingsområde är att kommunen bör bli tydligare på hur de kommit fram till en bedömning i utredningen för att påvisa att
kraven i AL är uppfyllda. I två ärenden handlagda av Hylte kommun saknades utredningar helt.
Tillgänglighets-, jämställdhets- och rättighetsperspektiv
Enligt förordning 2007:825 (2017:868) med länsstyrelseinstruktion har Länsstyrelsen ett uppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv och de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet.
Vidare ska länsstyrelsen i samråd, beslut och andra åtgärder verka för tillgänglighet. Vid tillsynen lyfte Länsstyrelsen aspekter av jämställdhet, mänskliga rättigheter och tillgänglighet med
koppling till olika tillsynssituationer.
Länsstyrelsen har inför tillsynsbesöket gjort en sökning på kommunens hemsida för att se vilken
information som finns att tillgå på orden ”serveringstillstånd”, ”folköl”, ”tobak”, ”elektroniska
cigaretter” och ”rökfria miljöer”.
Informationen på hemsidan kring rökfria miljöer och den nya tobakslagen om vem som har ansvar och hur allmänheten kan gå tillväga om rökförbuden inte följs, är informativ och tydlig.
Det finns också bra information gällande rökfria skolgårdar. Det fanns även information kring
detaljhandel för folköl- och tobak samt elektroniska cigaretter. När det gällde detaljhandel för
tobak så fanns både ansökningsblankett och egenkontrollprogram på hemsidan att tillgå medan
detta saknades för detaljhandeln för folköl och elektroniska cigaretter. Det framgick av informationen på hemsidan att tillståndsgivningen hanterades av Halmstads kommun. Kommunen bör
komplettera med de blanketter som saknas på hemsidan, samt korrigera uppgifterna om vem
som hanterar tillståndsgivning enligt AL.
De som deltagit i Länsstyrelsens beslut
Lovisa Ljungberg
Enhetschef

Helena Strömdahl
Handläggare

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter
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