TILLSYNSPLAN HYLTE KOMMUN FÖR ÅR 2019
Hylte kommun har lämnat i uppdrag till Halmstads kommun att genomföra de tillsynsuppgifter och
utredningsuppgifter som ankommer på Hylte kommun enligt alkohollagen och tobakslagen. Detta
enligt det samarbetsavtal som undertecknades av parterna 2011-07-01. Avtalet förnyades 2016-05-23
och gäller tills vidare.

TILLSYN enligt 9 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622)
Hylte kommun har (sep -18) 11 serveringsställen med serveringstillstånd. Enligt Hylte kommuns
riktlinjer för serveringstillstånd ska tillsynsomfattningen motsvara minst ett tillsynstillfälle per
serveringsställe per år. Riskobjekt skall föranleda tillsyn i relation till verksamhetens risk.
Tillsynsbesök kommer göras vid två tillfällen under året. Minst ett planeras tillsammans med
skatteverket och polisen. Vilka objekt som tillsyns beslutas i samverkan med de övriga myndigheterna
inför tillsynstillfället. Då vissa ställen kräver extra tillsyn sen kvällstid görs detta av polisen i Hylte.

Sanktioner
Under 2015 fick en restaurang 1 varning. Åren 2016 - 2018 har inte någon sanktion utdelats.

TILLSYN enligt 19 § tobakslagen (1993:581) och enligt 9 kap 2 § alkohollagen (2010:1622)
Hylte kommun har (sep -18) 19 anmälda försäljningsställen som är registrerade för
försäljning/servering av tobak och/eller folköl. Av dessa är det 8 stycken som enbart säljer tobak och
tio stycken som är registrerade för försäljning av tobak och folköl, företrädesvis matbutiker. Ett
försäljningsställe är anmält för servering av folköl samt tobaksförsäljning.
Typ och omfattning av tillsyn har varierat de senaste åren. Prioritet låg under 2016 att kontrollera de
försäljningsställen som inte fick tillsyn 2015 och på nytillkomna ställen samt efter eventuella inkomna
tips om misskötsamhet avseende tobak/folkölsförsäljning (t.ex. misstanke om försäljning till
minderåriga). Under 2017 genomfördes ett samordnat tillsynsbesök med skatteverket och polisen,
utöver gjordes det tillsyn vid behov av handläggarna själva. År 2018 ligger prioritet att kontrollera de
försäljningsställen som inte fick tillsyn under 2017 samt nytillkomna försäljningsställen. Det planeras
minst ett samordnat tillsynsbesök med skatteverket och polisen. Utöver detta kan det vid behov göras
ytterligare tillsyn av handläggarna.

