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Tillsynsplan avseende serveringstillstånd, detaljhandel
med folköl, tobak, e-cigaretter och vissa receptfria
läkemedel år 2021 - 2022
Social- och omsorgsnämndens alkoholhandläggare har i Linköpings kommun
ansvaret för att bedriva den omedelbara tillsynen över hur bestämmelserna om
servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker efterlevs.
Nämnden har även ansvaret för att bedriva den omedelbara tillsynen över
försäljning och servering av folköl och försäljning av tobaksvaror, e-cigaretter
samt kontroll av vissa receptfria läkemedel.
Nedan följer hur tillsynen planeras för år 2021 - 2022
Serveringstillstånd
Förebyggande tillsyn
•

Social- och omsorgsförvaltningen ska ytterligare stärka samarbetet med
andra myndigheter

•

dialogträffar för ”riskställena”

•

utbildningen Ansvarsfull alkoholservering ska erbjudas tillståndshavarna
mint en gång per år

•

utbildningsbehov i alkohollagen skall tillgodoses i så stor utsträckning
det är möjligt

•

utbildning i alkohollagen skall ges en gång per år till studenter i samband
med studentutbildning i Ansvarsfull Alkoholservering

•

Social- och omsorgsförvaltningen skall fortlöpande uppdatera
www.linkoping.se inom området

Särskilt prioriterat är: att utbildningen Ansvarsfull alkoholservering hålls minst
en gång per år.
Inre tillsyn
•

tillståndshavarna och deras företrädares ekonomiska skötsamhet
avseende eventuella betalningsförelägganden och restföringar skall
kontrolleras via information från Skatteverket

•

minst två gånger per år skall samtliga tillståndshavare granskas angående
betalning av skatter och avgifter gentemot skatteverket

•

restaurangrapporterna ska granskas en gång per år avseende omsättning
av alkoholdrycker

•

tillståndshavarnas och deras företrädares vandel skall kontrolleras
gentemot polismyndigheten vid minst ett tillfälle per år

•

kontrollera restaurangernas marknadsföring på nätet

Särskilt prioriterat är: Den ekonomiska tillsynen.
yttre tillsyn
•

serveringsställen med serveringstid efter kl. 01.00 ska få regelbundna
besök

•

inkomna tips om missförhållanden skall följas upp med tillsynsbesök

•

serveringsställen med anmärkningar vid tidigare tillsynsbesök skall följas
upp

•

kontrollera så att serveringsställena erbjuder och kan servera ett varierat
utbud av mat fram till kl 23.00

Särskilt prioriterat är: serveringsställen med serveringstid efter kl. 01.00 ska få
regelbundna besök
Folköl
•

tillsyn av försäljningsställena ska genomföras regelbundet

•

inkomna tips om missförhållanden skall följas upp

Tobak
•

tillsyn av försäljningsställena ska genomföras regelbundet med fokus på
riskställen

•

inkomna tips från allmänheten om missförhållanden skall följas upp

Vissa receptfria läkemedel
•

kontroll av försäljningsställena ska genomföras regelbundet

