BIL AGA 3

Formulär för bedömning av tillsyn enligt alkohollagen
över detaljhandel med folköl och servering av folköl
Kommun:
Bedömning för år:
Granskningsområde 1: Anmälan och riktlinjer
a.	Kommunen har rutiner för att ta emot anmälan om
folkölsförsäljning enligt 5 kap. 5 §.					Ja ❏

Nej ❏

b.	Kommunen har riktlinjer som överensstämmer med gällande
lagstiftning enligt 8 kap. 9 §.					Ja ❏

Nej ❏

Länsstyrelsens bedömning av granskningsområde 1
Godkänd ❏
Ej godkänd ❏

Granskningsområde 2: Tillsyn
Tillsyn Detaljhandel
a.	Kommunen har upprättat tillsynsplan och lämnat in till
länsstyrelsen enligt 9 kap. 2 §.					Ja ❏

Nej ❏

b.	Hur många försäljningsställen med folköl fanns anmälda i kommunen aktuellt år?

c.	Hur många enskilda försäljningsställen har fått tillsynsbesök av kommunen aktuellt år?

d.	Hur många tillsynsbesök gjordes totalt hos försäljningsställen för folköl aktuellt år?

Tillsyn servering av folköl
e.	Hur många serveringsställen med folköl fanns anmälda i kommunen aktuellt år?

f.	Hur många enskilda serveringsställen har fått tillsynsbesök av kommunen aktuellt år?

g.	Hur många tillsynsbesök gjordes totalt hos serveringsställen för folköl aktuellt år?

Egenkontroll
h.	Gjorde kommunen under tillsynsbesöken en bedömning om
försäljningsställets egenkontrollprogram fyllde sitt syfte? 		

Ja ❏

Nej ❏

i.	Kommunens handläggning och dokumentation sker i enlighet
med 25 och 27 §§ förvaltningslagen.				Ja ❏

Nej ❏

Handläggning och dokumentation

Länsstyrelsens bedömning av granskningsområde 2
Godkänd ❏
Ej godkänd ❏

Länsstyrelsens slutliga bedömning av kommunens tillsyn enligt
alkohollagen över detaljhandel med folköl och servering av folköl
Godkänd ❏

Ej godkänd ❏

Granskningsområde 3: Kompletterande insatser för en effektiv tillsyn
a.	Kommunen samarbetar med andra myndigheter i tillsynen.

Ja ❏

Nej ❏

b.	Kommunen deltar i nätverk för kommunala handläggare.

Ja ❏

Nej ❏

c.	Kommunen har en tillsynsplan som är politiskt beslutad.		

Ja ❏

Nej ❏

d.	Kommunen gör kontrollköp.					

Ja ❏

Nej ❏

e.	Kommunens tillsynsfunktion samverkar med ANDT-samordnare
eller motsvarande i kommunen.					Ja ❏

Nej ❏

f.	Kommunen har skriftliga rutiner för handläggning och tillsyn.

Ja ❏

Nej ❏

g.	Kommunen har ett alkoholpolitiskt program eller motsvarande
som omfattar tillsynsfrågor.					Ja ❏

Nej ❏

	Bedömer länsstyrelsen att kommunen gör kompletterande insatser
för en effektiv tillsyn?
Ja ❏
Nej ❏
Övriga kommentarer:
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