Verksamhetsberättelse och inriktning för Alkohol- och tobaksenheten

Verksamhetsberättelse 2020
Året 2020 kommer nog många komma ihåg som ett jobbigt år. Det har varit tufft för
många branscher, och inte minst för restaurangerna i Sverige. När pandemin svepte in
över landet kunde vi märka oro hos våra krögare och många frågor uppkom.
Regelverken förändrades vilket innebar att samtliga offentliga tillställningar uteblev. Dock
visade restaurangerna på ett driv att ändå lyckas vilket gjorde att ansökningar om
utökade uteserveringar ökade. Endast två restauranger i hela vårt område ansökte om
konkurs under 2020, vilket får anses som lite i jämförelse med övriga landet.
Däremot på våra försäljningsställen av tobak har det till och med för vissa blivit ett
uppsving, så den branschen har inte drabbats på samma sätt som för våra krögare.
Då 2020 varit speciellt i många avseenden har vi fått arbeta lite annorlunda mot tidigare
år. Då pandemin var ett faktum begränsades tillsynerna pga. smittorisken, men vi har
ändå utfört yttre tillsyn på nästan samtliga restauranger och på alla försäljningsställen av
tobak enligt uppdrag, dock har vi mest gjort tillsyn under dagtid. Den inre tillsynen har
inte påverkats utav pandemin utan utförts enligt plan.
De serveringsställen som inte fått en yttre tillsyn var de restauranger vi hade planerat att
tillsyna under julborden, men lagen ändrades precis innan så alla julbord ställdes in.
Även själva tillsynen har varit lite annorlunda mot tidigare år, vi har tittat på det
viktigaste, men framför allt har vi pratat med krögare och försäljare, frågorna har varit
många. Man undrar om kommunen kommer göra mer för serveringsställena, om alla nya
lagar, kommer man få stöttning om detta fortsätter, men framförallt har det varit många
frågor och funderingar på hur de bäst kan anpassa sin verksamhet till den pandemi vi nu
befinner oss i.
Tillståndsenheten har arbetat på som vanligt dock med förändringar pga. den nya
lagstiftningen som under den senare delen av året tillkommit. När regelverket om
trängsel uppkom kontrollerade vi detta lite extra, i vårt område har vi inte sett mycket
brister gällande trängsel. När lagen om ändrade serveringstiden uppkom gjorde vi extra
tillsyn för att följa upp om restaurangerna sköter lagstiftningen.
Gällande denna lag om försäljningsförbud av alkohol som var först vid 22.00 och sedan
ändrades till 20:00 har vi åkt ut vid ett par tillfällen och kontrollerat att det varit stängt,
på några serveringsställen har vi fått förklarat exakt vad som gäller med den nya lagen.
En del serveringsställen trodde att det räckte med att sluta sälja alkoholen och fortsätta
försäljningen av mat som vanligt. Men efter diskussion och även utskick av brev till alla
krögare hoppas vi nu att samtliga följer och förstår vad den nya tillfälliga lagen innebär.
Fast det har varit ett år med mycket mindre ansökningsavgifter så har tillståndsenheten
kunnat hålla budgeten för 2020, hur det kommer att se ut 2021 är svårt att uppskatta i
nuläget.
Vid tillståndsenhetens yttre tillsyner har samtal förts med krögarna om deras situation.
Många har framfört att i början av pandemin gick det mycket dåligt, men att det
hämtade upp sig i juli och augusti, för att sedan bli sämre igen. Detta är det enda vi kan
ha med i beräkningen om hur vi tror att 2021 års budget kommer att påverkas av
pandemin, då en del av tillsynsavgiften beräknas på föregående års försäljning av
alkohol.

Inriktning
Målsättningen för tillsynsarbetet inom alkohol- och tobak är att etablera ett gott
samarbete mellan tillståndsenheten och tillståndshavare. Bådas intresse bör sammanfalla
i att man vill:
•

ha en god ordning på servering/ försäljningsstället

•

att underåriga inte kommer år alkoholdrycker, tobaksvaror eller liknande
produkter

•

att alkohol- och tobakslagens bestämmelse följs

Alkohol- och tobaksenhetens uppgift är att i första hand vägleda tillståndshavarna och
kontrollera att reglerna följs. Särskilt fokus ska ligga på att förhindra uppkomst av skador
och att vara ett skydd för ungdomar.
Våra arbetsuppgifter är:
•

Tillstånd/ handläggning enligt alkohollagen och tobakslagen.

•

Inre tillsyn på serveringsställe samt försäljningsställe, i form av skattekontroller
med skatteverket och kontroll avseende ändringar hos Bolagsverket. Kontroll sker
även gentemot brottsregistret hos polismyndighet eller kontroll av skulder hos
kronofogden. Kontroller av tillståndshavare och personer med betydande
inflytande i verksamheten kan röra sig om ekonomisk skötsamhet, ägarkontroller
och vandelsprövning. Även efter det att tillstånd meddelats ska tillståndshavaren
fortsatt vara helt utan vandel.

•

Yttre tillsyn enligt alkohollagen, besök på serveringsstället för kontroll av ordning
och nykterhet, matutbud, överservering, servering av underåriga, marknadsföring
samt att serveringsansvarig personal finns på plats. Vid denna tillsyn kontrolleras
också att försäljningen sker enligt beviljat tillstånd när det gäller serveringstid och
att serveringslokalens utformning inte har förändrats sedan tillståndsbeviset
utfärdats. Kontroll sker också när det gäller uppställda automatspel enligt
lotterilagen (1994:1000), vilket sedan rapporteras till Lotteriinspektionen.

•

Yttre tillsyn enligt tobakslagen, besök på försäljningsställe gällande tobak, ecigaretter och folköl, kontroll av marknadsföring/reklam, det ska finnas en tydlig
och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut
sådana varor till den som inte har fyllt 18 år, marknadsföring av tobaksvaror får
inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Vi kontrollerar så det
inte finns felmärkta tobaksvaror. Under 2020 träder lagen med spårbarhets och
säkerhetsmärkning in för att minska handeln med illegal tobak.

•

Kontrollköp, Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år med ett ungdomligt
utseende testar om det går att köpa folköl, tobak eller e-cigaretter utan
legitimation.

•

Remissförfarande

•

Tillsyn rökfria skolgårdar (ej Säffle)

•

Tillsyn receptfria läkemedel (ej Säffle)

statistik för 2020:
I alla kommunerna hade vi 2020, 98 serveringsställen och 77 försäljningsställen för
tobak, folköl e-cigaretter och receptfria läkemedel.
I Melleruds kommun var siffran 17 serveringsställen, och 13 tobakstillstånd, folköl, ecigaretter och receptfria läkemedel
Under 2020 har det beviljats 3 Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, och 5
Stadigvarande tobakstillstånd.
Tre stadigvarande serveringstillstånd har återkallats på egen begäran.

Tillsyn under 2020
Under året gjordes 11 yttre tillsynsbesök på serveringsställena och 30 inre tillsyner
På tobak, folköl, e-cigaretter samt receptfria läkemedel gjordes det 10 yttre
tillsynsbesök, 12 inre tillsyner samt 13 kontrollköp varav 9 av dessa var godkända.
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