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Tillsynsplan 2022 – 2024 för Alkohol och tobak – HYLTE
KOMMUN
Ansvarig nämnd i Hylte kommun ska upprätta en tillsynsplan och utföra tillsyn enligt
alkohollagen (2010:1622) lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) och lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). Den ska vara ett stöd för
tillsynsverksamheten och möjliggöra en god uppföljning och en ökad kostnadseffektivitet.
Nämndens uppdrag innebär i huvudsak yttre tillsyn och kontroll av verksamheter, utfärdande
av tillsynsprotokoll, handläggning av tillståndsansökningar och anmälningar, inre tillsyn
gällande verksamheter som har tillstånd, remisser, information och rådgivning till verksamhet,
handläggning av klagomål och liknande, kontrollköp, meddela föreläggande och förbud,
meddela erinran, varning och återkallelse samt anmäla till polis vid misstanke om brott.
TILLSYN enligt 9 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622)
Hylte kommun har vid dagens datum 14 serveringsställen med serveringstillstånd och ett
pågående ärende, som kommer beviljas serveringstillstånd. Enligt Hylte kommuns riktlinjer
för serveringstillstånd ska omfattningen av tillsynen motsvara minst ett tillsynstillfälle per
serveringsställe och år. Riskobjekt skall föranleda tillsyn i relation till verksamhetens risk.
Tillsynsbesök planeras att göras vid två tillfällen under kommande året. Vissa besök planeras
tillsammans med skatteverket och polisen. Vilka objekt som tillsynas beslutas i samverkan
med de övriga myndigheterna inför tillsynstillfället. Då vissa ställen kräver extra tillsyn sen
kvällstid görs detta av polisen i Hylte.
Någon tillsyn har inte gjorts under 2021, dels på grund av pandemin och de restriktioner som
varit men också på grund av att det inte varit prioriterat.
SANKTIONER
Under 2021 har inga tillstånd blivit återkallade. Däremot har några ansökningar om
serveringstillstånd som fått avslag överklagats, där förvaltningsrätten gett avslag på
överklagan.
TILLSYN enligt 7 kap 3 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
Hylte kommun har vid dagens datum 11 anmälda försäljningsställen som är registrerade för
försäljning/servering av tobak och/eller folköl, och ett pågående där tillstånd kommer att
beviljas. Antalet har sjunkit med 6 ställen under en tvåårsperiod, vilket troligtvis beror på
kraven i den nya tobakslagen. Av dessa försäljningsställen är det 4 stycken som enbart säljer
tobak och 7 stycken som är registrerade för försäljning av tobak och folköl, företrädesvis
matbutiker. 4 försäljningsställen är registrerade för folköl, tobak och receptfria läkemedel.

Typ och omfattning av tillsyn har varierat de senaste åren. Under 2021 genomfördes dock
inga tillsynsbesök, dels på grund av pandemin och de restriktioner som varit samt att det inte
varit prioriterat.
År 2022 ligger prioritet på ansökningar enligt tobakslagen och att kontrollera de
försäljningsställen som är nytillkomna försäljningsställen. Det planeras att bli genomfört
minst ett samordnat tillsynsbesök med skatteverket och polisen.

