Tillsynsplan för serveringstillstånd år 2020
Av alkohollagen (2010:1622) framgår enligt 9 kap. 2 § 3 st. att kommunen är skyldig
att upprätta en tillsynsplan. Tillsynsplanen ska ges in till Länsstyrelsen.
Alkohollagen är en skyddslagstiftning vars syfte bland annat är att begränsa
alkoholens skadeverkningar. De som söker serveringstillstånd ska uppfylla högt
ställda krav för att få tillstånd att servera alkoholdrycker. Miljö- och
hälsoskyddsavdelningen utför därför noggranna kontroller i samband med ansökan. I
tillsynen ingår också att vägleda tillståndshavarna och att kontrollera att reglerna följs.
I Österåkers kommun finns 40 serveringsställen som innehar stadigvarande
serveringstillstånd. Årligen hanteras ca 18 ansökningar om serveringstillstånd varav
ca 9 stycken ansökningar gäller stadigvarande serveringstillstånd och 9 gäller tillfälliga
serveringstillstånd. Dessutom hanteras ca 5 anmälningar om cateringtillstånd.
Behovsbedömning och finansiering
Tillsynen över serveringsställen och handläggning av ansökningar utförs av
alkoholhandläggare som arbetar ca 65 % av en årsarbetskraft.
Tillsynen finansieras med årsavgifter och för handläggning av ansökningar tas fasta
avgifter ut. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan besluta om att påföra en extra
tillsynsavgift i de fall extra tillsyn behöver utföras, till exempelvis om
ordningsstörningar konstaterats på ett serveringställe.
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Tillsyn
Tillsynen omfattar yttre och inre tillsyn och förebyggande utbildning i ansvarsfull
alkoholservering.
Den yttre tillsynen omfattar tillsyn på serveringsstället dagtid och/eller kvällstid.
Tillsyn tillsammans med polisen planeras till kvälls- och nattetid. I den mån det är
möjligt försöker vi att samordna tillsynen med Skatteverket och Räddningstjänsten.
Målsättningen är att samtliga serveringsställen ska få minst ett tillsynsbesök under
2020. Tillsynsbesök sker dagtid hos verksamheter som inte har kvällsöppet och
kvälls- och nattetid hos kvällsöppna serveringsställen. Under året genomförs
kvällstillsyn vid minst tre tillfällen.
Inre tillsyn genomförs minst en gång per serveringsställe och år. Återkommande och
tätare inre tillsyn genomförs vid påvisat behov.
En intensifierad tillsyn genomförs om ett serveringsställe meddelats en varning eller
om miljö- och hälsoskyddsavdelningen har information om att alkohollagens regler
eventuellt inte följs. Serveringsställen som nyligen fått serveringstillstånd kommer
också att prioriteras vid tillsyn. När det gäller tillsyn där kommunen beviljat tillfälliga
tillstånd till allmänheten eller slutna sällskap kommer miljö- och
hälsoskyddsavdelningen att prioritera tillställningar som rör en yngre publik.
Österåkers kommun ska enligt riktlinjerna tillämpa nolltolerans vad gäller
alkoholrelaterade misshandelsfall som har direkt koppling till ett serveringsställe. Det
framgår även av kommunens målstyrning att inga ordningsstörningar eller
överservering ska ske på eller i anslutning till serveringsställen. Detta som ett led i
kommunens inriktningsmål att Österåker ska ha en trygg miljö.
Under 2020 kommer tillsynen fortsatt att fokusera på att kontrollera ordning och
nykterhet på serveringsställena i synnerhet i områden där risken bedöms vara
förhöjd. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen kommer under 2020 fortsätta att
samarbete med Polisen för en trygg miljö i kommunen. Inom alkoholområdet sker
ett samarbete över kommungränsen för att bedömningar och tillsyn ska ske på ett
likvärdigt sätt och att samsyn ska råda.
Vid inre tillsyn genonförs kontroller i belastningsregistret och avseende samtliga
tillståndshavare i kommunen. Regelbunden kontroll vad gäller ekonomisk
skötsamhet genomförs också.
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