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Sammanfattning
Tillsyn av tobaks- och folkölsförsäljning sker i samverkan mellan
Norrmalms och Kungsholmens stadsdelsnämnder efter beslut från
båda parter i mars 2007.
Sedan tidigare har Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsnämnder
samverkat kring tillsynen av tobak- och folkölsförsäljning. I syfte
att skapa en mer likvärdig och effektiv tillsyn föreslås
samverkansöverenskommelse med även Östermalms
stadsdelsnämnd. Ansvaret för tillsynen ska organisatoriskt tillhöra
preventionsenheten vid Östermalms stadsdelsnämnd.
Överenskommelsen har, enligt delegation, undertecknats av
ansvarig avdelningschef/stadsdelsdirektör på respektive förvaltning
och träder i kraft 1 mars 2017.
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Bakgrund
Tillsyn av tobaks- och folkölsförsäljning sker i samverkan mellan
Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsnämnder efter beslut från
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båda parter i mars 2007. Norrmalms stadsdelsnämnd handlägger
serveringstillstånd även för Kungsholmens stadsdelsnämnd, beslut
tas i respektive stadsdelsnämnd. Tillsynen utförs idag av
handläggare inom förskola och fritid vid Norrmalms
stadsdelsförvaltning. I syfte att skapa en mer likvärdig och effektiv
tillsyn i Stockholms stad föreslås även Östermalms stadsdelsnämnd
ingå i samverkansöverenskommelse.
Ärendet
En överenskommelse har tagits fram för att reglera den samverkan
som sker gällande tillsyn av tobaks-och folkölsförsäljning.
Överenskommelsen tydliggör bland annat organisatoriska frågor,
ekonomiska förutsättningar och processen kring tillsynsarbetet.
Överenskommelsen har undertecknats av ansvarig
avdelningschef/stadsdelsdirektör på respektive förvaltning och
träder i kraft den 1 mars 2017.
Överenskommelsen lyder att ansvaret för tillsynen organisatoriskt
ska tillhöra preventionsenheten vid Östermalms stadsdelsnämnd.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Socialtjänstavdelningen och
överenskommelsen har tagits fram tillsammans med Norrmalms och
Östermalms stadsdelsförvaltning.
Bilagor
1. Samverkansöverenskommelse om tillsyn av tobaks- och
folkölsförsäljning Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm
stadsdelsförvaltning.
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