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Sammanfattning
Ansvaret för tillsynen av folköls- och tobaksförsäljningen i
Stockholm stad ligger hos stadsdelsnämnderna. Enligt riktlinjerna
ska varje försäljningsställe få minst ett tillsynsbesök årligen med
fokus på information och rådgivning.
Inom Södermalms stadsdelsområde finns idag 182 försäljningsställen som säljer tobak och/eller folköl. Under 2013 har 192 tillsynsbesök genomförts i stadsdelsområdet. Alla försäljningsställen har
fått minst ett besök.
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Bakgrund
Alkohollagen och Tobakslagen är sociala skyddslagstiftningar och
föreskriver att tobak respektive folköl inte får säljas till den som
inte har fyllt 18 år. Försäljaren är skyldig att känna till lagstiftningen och att förvissa sig om att kunden fyllt 18 år vid försäljning.
Säljaren ansvarar personligen för att bestämmelserna efterföljs.
Egenkontroll av att lagarna efterföljs ska bedrivas på alla försäljningsställen. För att underlätta detta ska ett egenkontrollprogram
finnas tillgängligt på försäljningsstället.
Det kommunala ansvaret för folköls- och tobakstillsynen i
Stockholm ligger hos stadsdelsnämnderna. Enligt riktlinjerna ska
varje försäljningsställe få minst ett tillsynsbesök årligen med fokus
på information och rådgivning. Även polismyndigheten har enligt
lagstiftningen tillsynsansvar över folköl- och tobaksförsäljningen
dock med fokus på eventuellt begångna brott.
Redovisning
Inom Södermalms stadsdelsområde fanns i december 2013 182 försäljningsställen som anmält att de säljer tobak och/ eller folköl. Under 2013 har 192 tillsynsbesök genomförts vilket innebär att alla
försäljningsställen har fått minst ett besök. Under det gångna året
har besöken fokuserats på information om lagstiftningen, att inte
sälja tobak till unga utan ålderskontroll och om det långsiktiga tobaksförebyggande projektet som bedrivs inom stadsdelsområdet
”Ett tobaksfriare Södermalm”. Att minska tillgången är ett effektivt
sätt att förebygga rökning och alkoholbruk bland unga och här kan
handlarna göra en stor insats genom att begära legitimation.
De flesta handlare är också i stort positiva till att få dessa besök och
inser att de genom att upprätthålla ålderskontroll och inte sälja till
underåriga bidrar till att förebygga tobaksbruk hos unga. Genom
tillsynsbesöken kan förvaltningen upprätthålla en dialog med det
stora flertalet handlare. Besöken innebär också en påminnelse om
lagstiftningen och att det är viktigt att fortsätta kontrollera de unga
kundernas ålder.
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Under året har 19 tillsynsbesök genomförts tillsammans med polisen och 30 besök i små butiker i stadsdelsområdet har gjorts tillsammans med tillsynsansvarig inom stadsdelsförvaltningarna
Norrmalm och Kungsholmen. Både gällande rättssäkerhet och arbetsmiljö finns det stora fördelar med att vara två personer vid besöken, särskilt i de mindre butikerna. Den så kallade
”Östermalmsmodellen” som presenterades på stadens Goda
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exempel-mässa 2013 och som även vunnit stadens förnyelsepris
2013 innebär att det alltid är två tillsynsansvariga vid besök och att
man har möjlighet att genomföra tätare besök på vissa försäljningsställen. Förvaltningen hoppas att denna modell på sikt kommer att
införas i staden generellt.
Under 2013 har tillsynsärenden gällande två butiker aktualiserats.
Det ena gällande Bågens tobak, dnr 1322-2912-1.3.1, och det andra
gällande 65ans Tobak, dnr 1251-2013-1.3.1.
Förvaltningens tillsynsplan för folköls- och tobakstillsynen 2014
bifogas.
Tobakslagen (SFS 1993:581) och alkohollagen (SFS 2010: 1622)
finns att tillgå i Svensk författningssamling – riksdagen:
www.riksdagen.se
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av tobaks- och folkölstillsynen för 2013.
______________________________
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