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RUTIN FÖR PLANERING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAG 
 

Rutinbeskrivning 
 

Planering 

Syftet med arbetsplanering är att styra implementering av förbundets tillsynsplan.  

Berörd handläggare tillsammans med chef ansvarar för genomförandet av det arbete som 

anges av tillsynsplanen.  

 

Årlig tillsynsplan innehåller antal objekt i Ystad, Simrishamn och Tomelilla kommun.  

Tillsyn ska ske årligen på alla företag.  

 

Anmälan om försäljning/servering av folköl 

En anmälan ska göras till kommunen för att få sälja folköl. Inget särskilt tillstånd krävs. För-

säljning av folköl får inte ske innan anmälan har gjorts. Om uppgifter saknas i anmälan skick-

ar handläggaren ett brev om komplettering. Servering av eller detaljhandel med folköl får 

endast ske i en anläggning som är registrerad på Miljöförbundet som en livsmedelsanlägg-

ning. Servering av folköl förutsätter att servering av mat bedrivs i lokalen. Detaljhandel med 

folköl förutsätter att försäljning av ett brett sortiment av matvaror bedrivs i lokalen.  

När anmälan inkommer till Miljöförbundet görs en bedömning om serveringen/detaljhandeln 

har tillräckligt matutbud. Uppfylls inte dessa villkor kan anmälan avslås. 

Miljöförbundet skickar till VU bekräftelse/information om inkommen anmälan.  

För behandling av ärendet tar Miljöförbundet ut en avgift som beslutats av kommunfullmäk-

tige. 

 

Miljöreda registrering av nytt objekt och anmälan om folkölsförsäljning: 
Ett nytt objekt skapas i registret ”Tobak”. I fältet ”Kommentarer” anges ”Folköl”. Aktuella 

uppgifter fylls i på objektkortet. Glöm inte fakturauppgifterna.  

 

Ett ärende skapas med ärendemeningen ”Anmälan om folkölsförsäljning”, som ärendetyp 

anges ”FÖPR”.  Handlingarna skannas in och sparas in under fliken handlingar och med ru-

briken ”Anmälan”. 

Därefter skapas en ny handling med rubriken ”Bekräftelse/information” Mall för detta finns i 

miljöreda ” FÖPR - Skrivelse folkölsförs”.  Fyll i, skriv under, kopiera och skicka originalet 

till VU. Skapa ett omslag för anmälningshandlingarna och kopian av skrivelsen till VU. 

Lämna akten på expeditionen för arkivering. Glöm inte att avluta ärendet i Miljöreda. 

 

Skapa ett fakturaunderlag. För att skapa ett fakturaunderlag måste man stå i ärendet (inte i 

objektet!). Gå in under fliken ”Ekonomi”. Upp kommer en flik som heter ”Debitering”.  Gå 

till rubriken ”Debitering” fyll i fältet ”Fakturatext” med ”ÖLANM” , fältet ”Tjänst” med 

”ÖLANM” samt fältet ”Antal” med ”1”. Tryck därefter på knappen ”Godkänn”. Underlaget 

finns nu tillgängligt för expeditionen för fakturering.  

 

Inspektion 

Förberedelse genom att läsa igenom tidigare ärenden på fastigheten/i verksamheten.  

Inspektioner kan ske oanmälda eller handläggare skickar eventuellt ut brev om att inspektion 

kommer att göras och vad verksamheten ska ha förberett till dess eller ringer och förbereder 

verksamheten på vårt besök. En samordnad tillsyn kan planeras in tillsammans med polis-
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myndigheten eller/och skattemyndigheten. En ny verksamhet bör få ett tillsynsbesök inom en 

månad från det att verksamheten påbörjas. 

 

Inspektör tar fram eventuell checklista och andra dokument som ska användas vid inspektion. 

Checklista finns som mall i miljöreda ” FÖTI - Checklista folköl”. 

Inspektionen kan genomföras i samband med livsmedelsinspektion. 

Inledningsvis talar inspektör om vad inspektionen kommer att omfatta.  

Inspektör kontrollerar bl.a. att anmälan om försäljning gjorts, sortiment av mat och marknads-

föring. Den som säljer folköl ska utöva egenkontroll över försäljningen. Det innebär att 

den/de ansvariga för butiken ska arbeta fram ett program där det framgår hur man arbetar för 

att reglerna i alkohollagen ska följas. Programmet ska vara skriftligt. 

 

Inspektör går vid behov igenom aktuell lagstiftning. 

Inspektör kan vid inspektionstillfället lämna ut informationsmaterial samt åldersdekaler. 

 

VU betalar en fast årlig avgift för regelbunden tillsyn/kontroll. Återbesök och andra kon-

trollåtgärder föranledda av bristande efterlevnad ingår inte i den fasta årsavgiften. När avvi-

kelser mot lagstiftningen upptäcks kommer extratillsyn att utföras och tiden att faktureras med 

en timavgift vars storlek beslutats av kommunfullmäktige. 

 

Inspektör skriver inspektionsprotokoll. Protokollet lämnas antingen ute på plats eller skickas 

från kontoret. 

 

Uppfylls ej lagstiftning kan den serveringsansvarige/detaljhandelsansvarige anmälas till po-

lismyndigheten för olovlig försäljning av alkoholdrycker. Sker försäljning eller servering av 

folköl i strid med alkohollagens bestämmelser ska Direktionen för Ystad-Österlenregionens 

Miljöförbund vidtaga åtgärder så att rättelse sker. Yttersta åtgärd är att meddelar en varning 

eller förbjuda folkölsförsäljning under sex månader. Om regelbrottet upprepas eller anses all-

varligt kan Miljöförbundet förbjuda försäljning i 12 månader. 

 

Miljöreda – registrering inspektion 

Skapa ett ärende med ärendemening ”Planerad tillsyn” och ärendetyp” ”FÖTI” i objektet. 

Skapa en handling med rubriken ”Inspektion”. Glöm inte att ange ”Insp” i fältet för åtgärd. 

Anteckningar om besöket kan göras i fältet ”Text”. 

Skapa en ny handling med rubriken ”Inspektionsrapport”. Hämta mallen” FÖTI - Checklista 

folköl”, fyll i uppgifterna från inspektionen, skriv ut rapporten och spara in den i miljöreda. 

Underteckna rapporten, kopiera, och skicka originalet till VU. Skapa omslag för rapporten 

och överlämna till expeditionen för arkivering. Avsluta ärendet i miljöreda. Detta förutsätter 

att ärendet inte ska följas upp.  

 

Ansvar 

Handläggare ansvarar för planering.  

 

Lagrum 

Alkohollag SFS 2010:1622, Alkoholförordning (2010:1636) 


