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Tillsyn för försäljning av folköl och tobak
Redovisning för 2018 och tillsynsplan för 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten över tillsyn för 2018
samt tillsynsplanen för 2019 av försäljning av folköl och tobak till
handlingarna.
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Sammanfattning
Stadsdelsnämnden ansvarar för tillsyn gällande försäljning av folköl
och tobak. Tillsynen ska genomföras vid alla försäljningsställen
minst en gång per år. Förvaltningen redovisar i ärendet hur detta
genomfördes under 2018 och hur tillsynen planeras 2019.
En ny lag börjar gälla 1 juli 2019, lagen om tobak och liknande
produkter (2018:2088). Det innebär att försäljning av tobak kommer
bli tillståndspliktig.
Ärendet

Skärholmens Stadsdelsförvaltning
Stadsutveckling och medborgarservice
127 26 Skärholmen
Anette.petersson@stockholm.se
stockholm.se

Tillsyn
Förvaltningen ska varje år genomföra tillsyn i butiker som säljer
folköl och/eller tobak. År 2019 kommer tillsynen att pågå fram till
dess att nya riktlinjer beslutas av kommunfullmäktige. Ambitionen
är att utföra tillsyn på samtliga försäljningsställen. Under 2018
gjordes minst ett försök till tillsynsbesök per försäljningsställe.
Totalt genomfördes 51 tillsynsbesök inkluderat de besök som inte
gick att genomföra. Tillsynsplanen för 2018 uppfylldes inte då det
på två försäljningsställen av olika anledningar inte kunde
genomföras ett regelrätt tillsynsbesök.
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-

Ett försäljningsställe är säsongsöppet vilket inte togs med i
planen för verkställandet av tillsynen 2018. När tillsyn
skulle göras var det stängt för säsongen. Butiken öppnar i
maj 2019 för säsongen.

-

Ett försäljningsställe har under året inte haft öppet under
angivna öppettider. Handläggare har vid flera tillfällen
besökt butiken för ett tillsynsbesök. Detta utan resultat.

-

Övriga tillsynsbesök har genomförts enligt tillsynsplanen

Tillsyn 2018 tillsammans med polis samt ärenden
- Tillsynsbesök tillsammans med polis gjordes planerat i tre
butiker samt en gång påkallat.
-

Under året startades två ärenden som genererade i en
varning i varje fall. I båda fall gällde det felmärkt tobak.

Kontrollköp
Totalt genomfördes 34 kontrollköp på cigaretter under 2018.
Kontrollköpen gjordes i två omgångar och i sju fall skedde en
försäljning till kontrollungdom, utan att förvissa sig om dennes
ålder. Information om kontrollköp och dess funktion beskrivs i
tillsynsplanen.
Ärendets beredning
Ärendet är handlagt på avdelningen för Stadsutveckling och
medborgarservice.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Tillsynen av folköl och tobak har under 2018 har huvudsakligen
genomförts enligt plan med två avvikelser. Åtgärder för detta
kommer vidtas under 2019. År 2019 kommer tillsynen att pågå fram
till dess att nya riktlinjer beslutas av kommunfullmäktige.
Ambitionen är att utföra tillsyn på samtliga försäljningsställen.
Förvaltningen föreslår att nämnden lägger redovisningen av tillsyn
2018 samt tillsynsplan 2019 till handlingarna.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.3.1./206-2019
Sida 3 (3)

Bilagor
1. Tillsynsplan för försäljning av folköl och tobak 2019
2. Tillsynsrapport för försäljning av folköl och tobak 2018
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