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Uppdrag till socialförvaltningen att utföra tillsyn
av tobak och folköl i Älvsjö stadsdelsförvaltning
under 2016
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden uppdrar till socialförvaltningen att utföra
tillsyn av tobak och folköl i stadsdelen under 2016.
2. Socialförvaltningen behåller själv de medel som finns avsatta
för tillsynen.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Eva Frykler
Tf. avdelningschef

Sammanfattning
Stadsdelsnämnden är ansvarig för tillsynen av försäljning av folköl
och tobak inom sitt geografiska ansvarsområde.
Socialförvaltningen föreslår nu i avvaktan på ett beslut om en
eventuell centralisering av verksamheten längre fram, att tillsynen
för Älvsjö stadsdelsområde överförs till dem för 2016.
Stadsdelsförvaltningen tillstyrker att tillsynen överflyttas till
socialförvaltningen med de medel som finns budgeterade för
uppdraget.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för HR och extern service och
har behandlats i i förvaltningsgruppen den 8 december.
Ärendet
Stadsdelsnämnden är ansvarig för tillsynen av försäljning av folköl
och tobak inom sitt geografiska ansvarsområde. Socialnämnden
ansvarar för samordning, information, utbildning för handlare,
konsultativt stöd samt bransch- och myndighetssamverkan.
Socialnämnden har även ansvar för att följa upp
stadsdelsnämndernas tillsynsplaner och svarar för registrering av
försäljningsställen samt uttag av tillsynsavgifterna.
I stadsdelen finns för närvarande 12 försäljningsställen, alla säljer
tobak och 7 av dem även folköl. Stadsdelen får en mindre ersättning
från socialförvaltningen för den tillsyn som görs. Den
folkölsförsäljning som sker på restauranger, som även har vin- och
spriträttigheter, omfattas inte av nämndens tillsynsansvar.
Frågan om en centralisering av tillsynshanteringen har varit uppe
för diskussion i olika sammanhang och stadsdelen har framfört att
man stödjer ett sådant förslag. Det skulle vara bra för verksamheten
att standardisera och samordna arbetet i en enhet med
specialkompetens, vilket skulle ge en god rättssäkerhet och
professionalitet. Socialförvaltningen föreslår nu i avvaktan på en
eventuell centralisering av verksamheten längre fram, att tillsynen
för Älvsjö stadsdelsområde överförs till dem för 2016.
Socialförvaltningen behåller själv de medel som brukar överföras
till stadsdelsförvaltningen för tillsynen.
Stadsdelsförvaltningen tillstyrker att tillsynen överflyttas till
socialförvaltningen med de medel som finns budgeterade för
uppdraget.
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