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Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) i Lunds kommun
Beslut
Länsstyrelsen har uppmärksammat följande brister:


Mottagningsbevis har inte skickats till sökanden om att ansökan är komplett
enligt 5 § alkoholförordningen (2010:1636).



Dokumentation av bedömning i enskilt ärende.

Länsstyrelsen bedömer att kommunen i övrigt följer lagstiftningen i de delar som granskats. Beträffande övriga noteringar Länsstyrelsen gjort i samband med sin granskning så
anses dessa avhandlats i det beslutsunderlag som tillställts kommunen samt via kommunens yttrande och den dialog som förts med kommunens företrädare i samband med
tillsynsbesöket.
Detta beslut har fattats av avdelningschef Peter Cavala med alkohol- och tobakshandläggare Pierre Melkersson som föredragande. I den slutliga handläggningen har också
alkohol- och tobakshandläggare Mårten Palmgren deltagit.
Peter Cavala
Pierre Melkersson
Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.
Beslutsexpediering: Socialnämnden i Lunds kommun, Folkhälsomyndigheten
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Länsstyrelsens tillsyn
Enligt 9 kap. 1 § alkohollagen utövar länsstyrelsen tillsyn inom länet. Länsstyrelsens tillsyn
syftar främst till att identifiera och uppmärksamma kommunen på eventuella systembrister.
Länsstyrelsen har genom granskning av insända kopior av ärenden och vid besök hos
kommunen den 8 november 2019 genomfört tillsyn. Vid besöket deltog representanter från
nämnden, chefer samt handläggare.
Länsstyrelsen har granskat kommunens tillståndsgivning och tillsynsverksamhet enligt
alkohollagen.
I tillsynen av kommunens verksamhet enligt alkohollagen ska staten kontrollera rättssäkerheten och lagenligheten i enskilda ärenden. Länsstyrelsens tillsyn av kommunens handläggning ska ha som utgångspunkt att kontrollera att de i alkohollagen angivna kraven och
förutsättningarna till alla delar är väl utredda. Länsstyrelsen ska inte överpröva kommunens
beslut. Tillsynen innefattar kontroll av förvaltningslagens bestämmelser, bland annat skyldigheten att kommunicera och kraven på dokumentation (Ds 1995:50).
Syftet med granskningen av kommunens tillsynsverksamhet är att följa kommunernas kontroll av hur näringsidkarna följer regelverket samt att de åtgärdsbeslut kommunerna fattar är
förenliga med lagstiftningen.
Länsstyrelsen ska verka för att de fastställda målen i den nationella ANDT-strategin uppnås.
Länsstyrelsen bedömer kommunens arbete inom varje granskat område. Myndigheten kan
påtala brister och om dessa anses allvarliga uttalas kritik mot kommunen. Tillsynsbeslutet är
inte rättsligt bindande (Ds 1995:50).
Länsstyrelsen har kommunicerat sakuppgifter i beslutsunderlag av den 31 januari 2020
och beaktat inkomna synpunkter och förtydliganden. Kommunen har påtalat att korrekt
uppgift beträffande antalet tjänster för kommunens hantering av serveringstillstånd är 2,5
årsarbetskraft samt att Arbetsförmedlingen inte deltar i referensgrupp gällande AAS.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsens granskning är framåtsyftande, vilket innebär bland annat att lyfta eventuella systemfel och synliggöra möjligheter för verksamhetsutveckling. Länsstyrelsen kan
konstatera att kommunens handläggning av ärenden gällande serveringstillstånd generellt
håller mycket god kvalitet.
Mottagningsbevis
Länsstyrelsen konstaterar att det inte skickats ut mottagningsbevis enligt 5 §
alkoholförordningen (2010:1636) samt 8 § lag (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden till sökanden när ansökan bedömts som fullständig. Ett sådant bevis ska sändas ut i
alla ansökningsärenden när en fullständig ansökan inkommit. Länsstyrelsen bedömer att
detta är en brist i nämndens tillståndsprövning.
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Dokumentation i enskilda ärende
I ansökningsärende om tillfälliga serveringstillstånd ska bedömningar - annat än i de fall det
direkt av handlingarna kan avgöras att alkohollagens krav är uppfyllda - dokumenteras. I ett
av de granskade ärendena framkommer det uppgifter i Skatteverkets remissvar som får anses
påverka sökandens lämplighet negativt. Det framgår inte av handlingarna i ärendet hur
kommunen bedömt uppgifterna eller i övrigt resonerat kring att tillstånd ändå medges.
Länsstyrelsen anser att de oklarheter som finns beträffande bedömningen utgör en brist i
kommunens tillståndsgivning. Kommunen har vid tillsynsbesöket klargjort hur liknande
bedömningar kommer dokumenteras framöver. Då förhållandet inte anses utgöra ett
systemfel i kommunens ärendehantering ser Länsstyrelsen att saken kan stanna vid att påtalas
enligt ovan.

