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Revisonsskrivelse 2020-12-15  
 

Till: Byggnads- och tillståndsnämnden  

För kännedom: Fullmäktiges presidium   
 

Granskning av livsmedelskontrollen och tillsynen enligt alkohollagen  
De förtroendevalda revisorerna har låtit EY genomföra en granskning för att bedöma i vilken 
utsträckning byggnads- och tillståndsnämndens livsmedelskontroll och tillsyn enligt 
alkohollagen följer lagen och stadens egna riktlinjer.  

Vår sammanfattande bedömning är att livsmedelskontrollen och tillsynen enligt alkohollagen 
bedrivs ändamålsenligt i flera avseenden. I granskningen noteras dock ett antal brister och 
förbättringsområden. Den mest väsentliga bristen rör nämndens uppföljning av verksamheten.  

Nämnden följer inte upp tillsyns- och kontrollverksamheten på ett varken systematiskt eller 
tillräckligt omfattande sätt. Enligt vår bedömning är uppföljningen otillräcklig både avseende 
effektiviteten i verksamheternas arbetssätt samt vad verksamheterna producerar. Exempelvis 
sker det ingen systematisk uppföljning av debiteringsgrad, självfinansieringsgrad eller 
genomförd kontroll/tillsyn i förhållande till planerad kontroll/tillsyn.  

Under 2016 uppmärksammades nämnden om att livsmedelskontrollen var underfinansierad. 
Numera sker årliga revideringar av timtaxan, självfinansieringsgraden har höjts och 
verksamheten bedömer att samtlig planerad kontroll kan genomföras inom ramen för 
tillgängliga personalresurser. Avgifterna för tillsynen enligt alkohollagen har dock inte reviderats 
sedan 2011. Dagens tillsynsverksamhet har förändrats jämfört med den som utgjorde 
underlaget för avgifternas storlek, både i termer av kostnader och arbetssätt. Därför bör det 
enligt vår bedömning genomföras en utredning av avgifterna inom alkoholtillsynen. 

Inom tillsynen enligt alkohollagen pågår ett arbete med att systematisera arbetssätt och ta fram 
nya rutiner för handläggningen. I arbetet ingår att revidera nämndens riktlinje för 
alkoholservering och försäljning av folköl och tobak, utifrån Folkhälsomyndighetens nya 
vägledning. Förutom att revidera riktlinjen finns ett behov av att se över och förankra 
miljöenhetens rutin för hantering av hot och våld. Inom livsmedelskontrollen finns ett stort antal 
rutiner och riktlinjer men det finns behov av att upprätta ett system för att uppdatera och 
systematisera rutinerna samt samla separata rutiner i ett gemensamt dokument.  

Avslutningsvis bör nämndens delegationsordning revideras. Nämndens delegationsordning 
specificerar inte vilken typ av miljöhandläggare, enhetschef eller avdelningschef som är 
delegerad beslutanderätt i livsmedelsärenden. Det innebär i praktiken att exempelvis en 
enhetschef på trafikenheten kan fatta beslut i livsmedelsäreden. 

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi byggnads- och tillståndsnämnden att 
inom livsmedelskontrollen: 

 Säkerställa en tillräcklig uppföljning av verksamheten.  

 Systematisera rutinerna för att uppdatera riktlinjer och rutindokument.  

 Säkerställa att rutiner finns lättillgängliga i ett samlat dokument. 

 Revidera delegationsordningen med förtydliganden om vilken roll som är delegerad 

beslutanderätt. 

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi byggnads- och tillståndsnämnden att 
inom tillsynen enligt alkohollagen: 

 Säkerställa en tillräcklig uppföljning av verksamheten.  

 Genomföra en utvärdering av avgifterna i tillstånds- och tillsynsärenden.  

 Revidera riktlinjen för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak. 
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 Säkerställa att rutiner för hantering av hot och våld ses över årligen och förankras i 

arbetsgrupperna. 

 
Rapporten överlämnas härmed till kommunstyrelsen. Behandlat svar till revisionen önskas 
senast den 31 mars 2020.  
 
För Sundbybergs stads revisorer 
 
Torbjörn Nylén HansErik Salomonsson 
Ordförande Vice ordförande 
 
Revisionsskrivelsen har godkänts via e-post i enlighet med SKR:s instruktioner.  

 


