
    
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 
Sammanträde med  Sociala utskottet 
 
Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 08:30 
  
Beslutande 

Ledamöter Anna Ekström (L) 
Gudrun Andersson (C) 
Anita Walfridsson (M) 
 

 
 
 
Tjänstemän Vidar Justegård, sekreterare 

Elenor Råsberg, Enhetschef 
  

  
      
Utses att justera Gudrun Andersson 
 
Justeringens plats      Paragrafer 343 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Vidar Justegård 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Anna Ekström 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Gudrun Andersson 
  



   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 

Sociala utskottet  2020-11-19  

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Sociala utskottet 
 
Sammanträdesdatum 2020-11-19 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 
 
Datum då anslag  2020-11-20 Datum då anslag  2020-12-11 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Vidar Justegård 
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§ 343 Beslut från länsstyrelsen, alkohol och 
tobak 

2020/596  
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SU § 343 Beslut från länsstyrelsen, alkohol och 
tobak 
Dnr KS 2020/596 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att anta föreslagen redovisning så som sitt eget samt att översända svaret till 
Länsstyrelsen. 

att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

 

Ärendebeskrivning  
Den 1 oktober 2020 genomförde länsstyrelsen i Jönköpings län 
tillsyn över kommunens tillsynsarbete som bedrivits enligt 
alkohollagen, tobakslagen och lagen om tobak och liknande 
produkter föregående år (2019).  

 

Länsstyrelsen Jönköping har 2020-10-28 meddelat Sociala utskottet 
att de tagit beslut i ärende med beteckning 6997-2020 

Tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622), tobakslagen (SFS 1993:581)  

samt lagen om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) i Aneby kommun 

 

Länsstyrelsen Jönköping riktar allvarlig kritik mot Aneby kommun och Sociala 
utskottet ska senast den 25 november 2020 redovisa på vilket sätt nämnden har 
åtgärdat de brister som Länsstyrelsen i deras beslut riktar allvarlig kritik mot. 

 

Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot Aneby kommun på följande grund: 

• Tillsynsfrekvensen gällande serveringstillstånd, 
folköl och tobak är för låg. 

 

Länsstyrelsen riktar kritik mot Aneby kommun på följande grund: 
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• Kommunens handläggning av tobakstillstånden 
och serveringstillstånden brister. 

 

Länsstyrelsen har funnit följande brister: 

 

• Kommunen saknar uppdaterad tillsynsplan 
 
Sociala utskottet delar de brister (se ovan) som Länsstyrelsen Jönköping 
konstaterat i tillsynsärendet. 

 

Tillsynsfrekvensen gällande serveringstillstånd, folköl och tobak är för låg  

  

Gällande tillsynsfrekvens serveringstillstånd, yttre tillsyn utfördes på 5 av 6 stadigvarande 
tillstånd till allmänheten under 2019.  

4 tillståndshavare som fick besök har Låg prioritet enligt kommunens Riktlinjer 
tillsyn enligt alkohollagen och skulle endast behövt få inre tillsyn enligt kommunens 
Tillsynsplan. 

1 tillståndshavare som fick besök har Hög prioritet enligt kommunens Riktlinjer 
tillsyn enligt alkohollagen. 
 

• En revidering av Riktlinjer Tillsyn enligt alkohollagen och Tillsynsplan kommer 
att utföras senast 2021-03-31 där kriterierna för Låg respektive Hög prioritet 
kommer att förtydligas. Riktlinje och tillsynsplan kommer att uppdateras 
vart 4:e år. 

 

 

Inre tillsyn har inte utförts under 2019 då handläggaren inte varit helt 
införstådd med vad inre tillsyn innebär. 

 

• Handläggaren kommer att fördjupa sig i kunskapen gällande inre tillsyn.  
 
Gällande tillsynsfrekvens folköl, ingen tillsyn utfördes i de 2 butiker som säljer folköl under 
2019 med motivering att den avsatta tiden inte räckt till. 
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• Tid kommer att avsättas för tillsyn genom avlastning av handläggarens övriga 
arbetsuppgifter. 

 

Gällande tillsynsfrekvens av tobak, ingen tillsyn utfördes i de 3 butiker som säljer tobak under 
2019 med motivering att den nya tobakslagen Lag om tobak och liknande produkter upptog 
den avsatta tiden. 
 

• Riktlinjer och tillsynsplan gällande nya tobakslagen Lag om tobak och liknande 
produkter kommer att upprättas under 2021. 

            Riktlinje och tillsynsplan kommer att uppdateras vart 4:e år. 
 

• Tid kommer att avsättas för tillsyn genom avlastning av handläggarens övriga 
arbetsuppgifter. 

 

Sociala utskottet vill även belysa den konstaterade kritiken gällande handläggning av tobak och 
serveringstillstånd samt uppdatering av tillsynsplan. 

 

Kommunens handläggning av tobakstillstånden och 
serveringstillstånden brister. 

 

Gällande handläggning av tobakstillstånd och serveringstillstånd anser handläggaren 
sig ha viss bristande kunskap av handläggning då hon inte haft möjlighet delta på 
nätverksmöten och distansutbildningar där stor kunskap finns att hämta på grund av 
deltidssjukskrivning under stora delar av 2019 och 2020 och att den avsatta tiden inte räckt 
till.  

 

• Sociala utskottet har identifierat sårbarheten och ser det som nödvändigt att 
få till en samverkan med andra kommuner inom alkohol- och 
tobaksområdet. Tid kommer att avsättas för medverkan i nätverksmöten, 
fördjupning av handläggning av tillstånd och distansutbildningar genom avlastning av 
handläggarens övriga arbetsuppgifter. 
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Kommunen saknar uppdaterad tillsynsplan 

 
• En revidering av Riktlinjer gällande Tillsyn enligt alkohollagen och Tillsynsplan 

kommer att utföras senast 2021-03-31.               
En tillsynsplan och riktlinjer kommer även att upprättas gällande nya 
tobakslagen Lag om tobak och liknande produkter. Riktlinje och tillsynsplan 
kommer att uppdateras vart 4:e år.               

 

Beslutsunderlag  

Beslut från länsstyrelsen Jönköping med beteckning 6997-2020 
gällande Tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622), 
tobakslagen (SFS 1993:581) samt lagen om tobak och 
liknande produkter (SFS 2018:2088) i Aneby kommun 

      

 

 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
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