
Tillsyn

Aktivt arbete i Trollhättan



Tillsynsarbetet

• Regelbundna och täta 
tillsynsbesök

• Enkelt att komma i 
kontakt med 
Tillsynsenheten

• Dialogbaserat arbete

• Samarbete med 
krögarna, samsyn i 
viktiga frågor

• Utbildningsinsatser 
regelbundet: Ansvarsfull 
alkoholservering för 
serveringspersonal mfl.



Studenterna; vår framtid

• KANON utbildning till serveringsansvariga på 
Kåren (sexmästeriet, utskott, mfl)

• Sker en gång per läsår i samverkan med 
kommunen-högskolan Väst-studentkår

• Konflikthantering, Alkohol, Narkotika, 
Ordning, Nollning (inslussning)

• Serveringsansvariga genomför kunskapsprovet 
på Tillståndsenheten.



Krogar mot knark

• Aktivt arbete sedan 2008/2009

• Polis, krog och kommun i samverkan

• Gemensamma utbildningsinsatser

• Gemensam grundvärdering

• 8 av krogarna i centrala staden är med



Krogarna

• 52 serveringstillstånd i Trollhättan

• Tillsyn sker 1g/månad.

• Krogar i centrala staden får besök ca 1 gång 
per månad

• Övriga krogar minst ett besök per år.

• Alkohollagen styr arbetet



Krogarna

Vissa krogar beskriver en avmattning på antal 
besök:

• Minskad representation

• Minskat antal utländska besökare

• Minskad omsättning, minskad vinst



Krogarna

• Är nöjda med bemötande och service (INSIKT 
2013)

• Delaktiga i diskussioner kring tex
överservering

Myndighetsområde Information Tillgänglighet Bemötande Kompetens Rättssäkerhet Effektivitet

Brandtillsyn 75 82 90 83 80 83

Bygglov 71 72 77 73 73 70

Markupplåtelse 65 70 79 71 67 75

Miljö- och hälsoskydd 69 72 73 66 66 70

Serveringstillstånd 77 77 83 78 76 75

Totalt 70 73 77 70 69 72



Läget i Trollhättan

Liberal syn på alkohol:

• ”After Work-fenomenet”

• Alkohol som statusmarkör (vinprovningar mm)

• Alkohol som livsstilsmarkör (Rätt sort till rätt 
mat)

• Billigare alkohol

• Ökad införsel



Läget i Trollhättan

• Mycket är samma som för övriga kommuner i 
landet

• Viktigt att jobba brett och förebyggande

• Viktigt att jobba mot våra unga

• Viktigt att erbjuda lättillgänglig hjälp för dem i 
riskbruk

• Viktigt att se alkohol i ett samhällsperspektiv



Utmaningar i framtiden

• Ökat samarbete med övriga myndigheter

• Ökad medvetenhet kring totalkonsumtion: 
9,5l/person och år i Sverige (12l/p i EU)

• Hur skapa alkoholfria zoner?

• Informera våra ungdomar på ett klokt vis


