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LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN 

TILLSYNSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN ÅR 2018-2019 

Tillstånds- och tillsynsmyndighetens tillsynsplan över Höganäs kommuns 
serveringsställen med serveringstillstånd och detaljhandeln med folkölsförsäljning 

Höganäs kommun har ett varierat krogliv som bidrar till ett levande Höganäs. D et finns 

traditionella restauranger, gourmetkrogar och cafeer och på sommaren ett antal 
fiskrestauranger i kommunens många hamnar. 

E tt varierat och rikt krogliv är ett viktigt inslag i ett levande Höganäs. Vi tycker det är bra att 
konsumtion av alkoholdrycker i större utsträckning flyttas till krogarna där det finns social 
kontroll. 

A ntalet serverings tillstånd brukar pendla mellan 57-65 stadigvarande serverings tillstånd, i 
skrivande stund har kommunen 61 stadigvarande serveringstillstånd. 

Serveringstillstånden är uppdelade på följande: 

• 55 tillstånd till allmänheten 

• 1 tillstånd för slutna sällskap 

• 2 tillstånd för slutna sällskap och provsmakning till allinänheten 

• 1 provsmakningstillstånd 

• 2 pausserveringar 

11 av våra serveringsställen som riktar sig till allmänheten har serveringtid som längst till kl 
02. 13 serveringsställen har även möjlighet att ha serveringstid till kl 03 vid slutna sällskap 
som t ex vid bröllop och liknande tillställningar. Kommunen har inget nöjesställe som 
specifikt riktar sig till våra ungdomar utan det är blandade åldersgränser från 18 år och upp 
till övre medelåldern på de serveringsställen som är nattklubbsinriktade. 

Kommunen har några ständigt återkommande arrangemang till allmänheten varje sommar 
som t ex Kullamarknaden, Vikendagarna, Musikfestival, Kulturnatt. 

Yttre tillsyn 
Ca tio tillsynstillfallen bokas in årligen på kommunens serveringsställen varav två av dessa är 

s k samordnad tillsyns besök som görs tillsammans med polis och skatteverket 

(i mån av resurser). Vid varje tillfälle besöks ca 10 serveringsställen. Tillsynen startar ca kl 18 
och håller på så länge det finns restauranger som har öppet. Vid samordnade tiUsynsbesök 
tillsammans med skatteverket halveras antalet serveringss tällen då kontroll av kassa och 
kassarutiner tar längre tid i anspråk. Vi har valt att ha olika teman för våra tillsyns besök då vi 
tittar lite extra på de utvalda områdena men naturligtvis kontrolleras alltid ordning och 
nykterhet, åldersgräns, serveringsansvariga och brandsäkerhet. 
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Fötutom de inplanerade tillsyns besöken görs tillsyn tillsammans med räddnings tjänst och 
miljökontoret inför ett nytt serveringst.illstånd där vi på plats går igenom vad som krävs 
ut.ifrån våra respektive lagstiftningar. 

Vid eventuella tillfälliga tillstånd till allmänheten, som läggs utanför upprättad tillsynsplan, 
försöker vi få till t.illsynsbesök. 

Även spontana t.illsynsbesök görs på dagtid under sommarmånaderna, besök som vi väljer 
att kalla för " kaffetillsyn" då det oftast finns tid att ha ett längre samtal med t.illståndshavare 
och personal. 

Får vi in klagomål eller tips görs täta t.illsynsbesök utöver de inplanerade tillsynstillfållena för 
att få en tydlig bild på det eventuella problemet innan vi bokar in möte med tills tånds
havaren. Gäller problemen ordning och nykterhet hålls mötena oftast på polisstationen och 
tillsynsbesöken dessförinnan görs tillsammans med polisen. 

Tillsyn över detaljhandeln som är regis trerade för folkölsförsäljning planeras och utförs i 
samband med övrig tillsyn. Även kontrollköp genomförs. I skrivande s tund finns 13 
försäljningss tällen registrerade för folkölsförsäljning, uppdelade på fem stycken ICA affärer, 
City Gross, Lidl, tre bensinmackar och tre övriga butiker. 

Inre tillsyn 
Vid ansökning av serveringstillstånd görs kontroll av sökandens personliga och ekonomiska 
lämplighet. Varje år kontrolleras inkomna restaurangrapporter och utöver detta kollas 
restaurangernas ekonomi genom slagningar i kreditupplysningsföretaget Synas register och i 
pol.isens register. 

Förebyggande tillsyn 
Tvådagars utbildningen Ansvarsfull alkoholservering erbjuds till våra tillståndshavare och 
deras personal varje år i april månad. Utbildningen är subvention erad och är allt.id välbesökt. 

Informationsmöten hålls med tillståndshavarna gällande förändringar i lagstiftningen, 
förändringar i organisationen, när problem uppstår av generell natur eller när det finns 
behov av att utbyta erfarenheter och kunskap. Även sommarbrev och julbrev skickas ut till 
t.illståndshavarna årligen med aktuell information. 

~k~c~ . rj 
Kate Svensson 

Alkoholhandläggare Enhetschef 
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