BIL AGA 4

Formulär för bedömning av tillsyn enligt alkohollagen
med tillståndsprövning och tillsyn över servering
Kommun:
Bedömning för år:
Granskningsområde 1: Tillståndsprövning och riktlinjer
a. Kommunen har granskat den personliga lämpligheten
enligt 8 kap. 11,12 §§.

						Ja ❏

Nej ❏

						Ja ❏

Nej ❏

c. Kommunen har granskat den ekonomiska lämpligheten och
finansieringen enligt 8 kap. 12 §.
					Ja ❏

Nej ❏

d. Kommunen har bedömt serveringsstället
enligt 8 kap. 15,16,17 §§.

Nej ❏

b. Kommunen har bedömt risken för olägenheter
enligt 8 kap. 11,17 §§.

						Ja ❏

e. Kommunen har bedömt kravet på matutbud enligt 8 kap. 15 §.

Ja ❏

Nej ❏

f. Kommunen har utfärdat tillståndsbevis enligt 9 kap. 7 §.

Ja ❏

Nej ❏

g. 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
a. Kommunen har upprättat en tillsynsplan och lämnat in till
länsstyrelsen enligt 9 kap. 2 §.
					Ja ❏

Nej ❏

b. Hur många stadigvarande serveringstillstånd fanns i kommunen aktuellt år?

c. Hur många enskilda serveringsställen med stadigvarande tillstånd har fått tillsynsbesök
av kommunen aktuellt år?

d. Hur många tillsynsbesök gjordes totalt hos tillståndshavare med stadigvarande
serveringstillstånd aktuellt år?

e. Över hur många stadigvarande tillstånd till allmänheten genomförde kommun inre tillsyn aktuellt år?

f. Över hur många stadigvarande tillstånd till slutna sällskap genomförde kommun inre tillsyn
aktuellt år?

g. Hur många tillfälliga serveringstillstånd fanns i kommunen aktuellt år?

h. Hur många enskilda serveringsställen med tillfälliga tillstånd har fått tillsynsbesök av
kommunen aktuellt år?

i. Hur många tillsynsbesök genomfördes totalt hos tillståndshavare med tillfälliga
serveringstillstånd aktuellt år?

Handläggning och dokumentation
j.

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

❏

Ej godkänd ❏

Nej ❏

Länsstyrelsens slutliga bedömning av kommunens tillsyn enligt
alkohollagen över tillståndsprövning och servering av alkoholdrycker
Godkänd ❏

Ej godkänd ❏

Övriga kommentarer:

Solna Nobels väg 18, 171 82 Solna Östersund Box 505, 831 26 Östersund
www.folkhalsomyndigheten.se

