Norrmalms stadsdelsförvaltning
Kungsholmens
stadsdelsförvaltning
Östermalms stadsdelsförvaltning

Bilaga 1
Dnr 1.1.-022-2017
Sida 1 (3)
2016-12-01

Samverkansöverenskommelse om tillsyn av
tobaks-och folkölsförsäljning samt handläggning
av remisser avseende alkoholservering
Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm

Bakgrund
Tillsyn av tobaks- och folkölsförsäljning sker sedan 2007 i
samverkan mellan Norrmalms och Kungsholmens
stadsdelsnämnder. Norrmalms stadsdelsnämnd handlägger
serveringstillstånd även för Kungsholmens stadsdelsnämnd, beslut
tas i respektive stadsdelsnämnd. Tillsynen har utförts av Norrmalms
stadsdelsförvaltning. Östermalm har tidigare inte ingått i denna
samverkan. För att skapa en effektiv och likvärdig handläggning
framöver kommer även Östermalm ingå i samarbetet. Denna
överenskommelse reglerar hur arbetet ska organiseras, finansieras
och följas upp.
Organisation
Ansvaret för handläggningen kommer organisatoriskt att tillhöra
preventionsenheten vid Östermalms stadsdelsförvaltning.
Delegation
Beslut sker enligt respektive stadsdelsnämnds delegationsordning.
Ekonomiska förutsättningar
Kostnaden för två heltidsanställda medarbetare ska fördelas mellan
Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm. Den ekonomiska
fördelningen utgår från antal tillsynsbesök per stadsdelsområde som
i dagsläget är cirka 40 procent Norrmalm, 30 procent Kungsholmen
och 30 procent Östermalm. I handläggningskostnaderna ingår även
driftskostnader.
Socialförvaltningen debiterar i enlighet med stadens riktlinjer
näringsidkare för tillsynen. Intäkter från socialförvaltningen som rör
utförd tillsyn och kontrollköp går till Östermalm för att sedan föras
vidare till respektive stadsdelsförvaltning utifrån samma fördelning
som gäller för kostnaderna.
Norrmalms stadsdelsförvaltning
Förskole- och fritidsavdelningen
Tulegatan 13
Box 3128
11353 Stockholm
Telefon 08-50809270
malin.wadeborn@stockholm.se
stockholm.se
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Planering och uppföljning
Tillsynen utförs i enlighet med tobakslagen och alkohollagens
bestämmelser, Folkhälsomyndighetens föreskrifter och Stockholms
stads riktlinjer. Enhetschef ansvarar för att tillsynplan och
tillsynsrapporter upprättas. Uppföljningen omfattar planering,
ekonomi, kvalité och eventuella åtgärder som behöver vidtas mot
bakgrund av uppföljningen. Handläggningen av serveringstillstånd
följer stadens riktlinjer.
En styrgrupp bestående av respektive stadsdelsförvaltnings
avdelningschef träffas fyra gånger per år. Vid styrgruppsmötena
deltar avdelningschef/enhetschef och vid behov adjungeras andra
medarbetare. Styrgruppen behandlar budget och ekonomisk
uppföljning, övergripande verksamhetsplanering,
verksamhetsuppföljning samt mål, resultat och eventuella åtgärder
och budgetjusteringar som behöver vidtas.
Omförhandling av överenskommelsen
Part får påkalla omförhandling av bestämmelser i upprättad
överenskommelse om förändrade förhållanden påverkar parternas
gemensamma förutsättningar.
Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till överenskommelsen kan endast göras
genom skriftlig handling undertecknad av respektive avdelningschef
vid Norrmalm och Kungsholmen, för Östermalm undertecknar
stadsdelsdirektör enligt delegation.
Uppsägning av överenskommelsen
Om en stadsdelsnämnd vill avbryta samarbetet fodras ett beslut av
den stadsdelsnämnden. De övriga stadsdelsnämnderna ska meddelas
minst sex månader i förväg.
Giltighetstid
Denna överenskommelse börjar gälla den 1 mars 2017 under
förutsättning att beslut fattats av respektive nämnd samt
undertecknats av berörda avdelningschefer vid Norrmalm och
Kungsholmen samt stadsdelsdirektör vid Östermalm. Den upphör
att gälla när överenskommelse sagts upp eller om omförhandlas.
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Stockholm den xx januari 2017
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