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Tillsynsplan gällande tillsyn och tillstånd, år 2015
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden fastställer tillsynsplan för år 2015.
Ärendet
Enligt alkohollagen (2010:1622) 9 kap 2 § skall kommunen upprätta en tillsynsplan som ska
ges in till länsstyrelsen, Lag (2014:770). Syftet är att få en tydlig struktur på arbetet, med
mätbara uppsättningar av mål (tillsynsplaneringar, handläggningstider m.m.). Till denna plan
bifogas en bilaga som beskriver tillsynsplaneringen för gällande år.
Förvaltningen har sedan tidigare upprättat årliga tillsynsplaner som även innefattat tillsyn
enligt tobakslagen (1993:581) samt även enligt lagen (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel. Till denna plan bifogas en bilaga som beskriver tillsynsplaneringen för
gällande år. Länsstyrelsen som har till uppgift att granska kommunernas tillsyns- och
tillståndsarbete riktade vid sin revision av verksamheten 2014 viss kritik mot Social- och
arbetsmarknadsnämnden tillsyns- och tillståndsarbete och påtalade ett antal brister i struktur
och rutin. Förvaltningen har därvid, i enlighet med de rekommendationer som Länsstyrelsen
angivit vid sin granskning, tagit fram förslag till Tillsynsplan 2015 samt ett antal riktlinjer
inom området i syfte att skapa ett tydligt ramverk och en god struktur för förvaltningens
tillstånd och tillsynsarbete. Vid sin granskning av Social- och arbetsmarknadsnämnden
påtalade Länsstyrelsen även behovet att politisk förankring av arbetet. I syfte att delge
nämnden en större insikt i arbetet utvecklar förvaltningen sina rutiner med fasställande av
styrdokument och löpande rapportering till nämnden.
Beredning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tillsyns- och tillståndsarbete skall under det
kommande året bedrivas enligt följande:
En tillsynsplanering kommer att upprättas och arbetet kommer att följas upp genom
resultatmätning, statistik samt rapportering till Social- och arbetsmarknadsnämnden.
Informationsmaterial, publiceringar, kontaktuppgifter, ansökningsblanketter,
anmälningsblanketter, tillsynsprotokoll och även information om olika objekt i befintliga
register kommer att uppdateras.
Regler och föreskrifterna kommer att ses över och uppdateras om nödvändigt.
Samordnad tillsyn med övriga berörda myndigheter skall utvecklas och ökas till minst 20% av
samtliga tillsyner.
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Utbildning för tillståndsökande planeras för år 2016.
Genomsnittstidel för handläggning av ansökningsärenden och tillståndsprövningar kommer
att förkortas med 40% , från dagens 12, 4 veckor till en genomsnittlig väntetid på 7,6 veckor.
För att möjliggöra målsättningarna skall tillstånds- och tillsynsverksamheten styras av
följande principer:











Tillämpning av lag och föreskrifterna, Alkohollagen (2010:1622) , Tobakslag (1993:581)
samt Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Tillämpning av målsättningar, gällande tobaks- och alkoholpolicy och dess riktlinjer samt
tillämning av de lokala kriterier som just gäller inom Mölndals Stad.
Främjande av samarbete och kunskapsutväxlingen med andra tillsynsmyndigheter,
framför allt med Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen.
Utveckling och förbättring av tillsynsarbetet, i första hand den förebyggande tillsynen.
Utveckla tillsynsarbetet i enlighet med Folkhälsomyndighetens metod ”Ansvarsfull
alkoholservering” samt vid behov, använda metoden ”kontrollköp” enligt
Folkhälsomyndighetens anvisningar
Avveckla arbetet med ”Visa-Leg” och ersätta den med Länsstyrelsens rekommenderade
modell.
Att byta befintliga tillsynsprotokoll till modeller i enlighet med Länsstyrelsens
rekommendationer.
Att beakta och utveckla tillsynsarbetet utifrån Länsstyrelsens kriterier för dess
verksamhetstillsyn.
Att utveckla samarbete och samråd med Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen, BRÅ
samt andra kommuner..

Tillsynsplanen gäller tillståndsprövningar, tillsyn över alkoholservering, tillsyn över
försäljning av folköl och tobaksvaror samt kontroll av Läkemedelsverkets tillsyn över
försäljning av receptfria läkemedel.
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