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Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
tillsynsplan avseende tobak och folköl för 2017.

Maria Laxvik
Stadsdelsdirektör

Inger Widén Cederberg
Avdelningschef

Sammanfattning
Under 2016 gjordes 134 kontrollköp på tobak varav 27 st (20%)
sålde utan att begära leg. Kontrollköpen avser köp av tobak där man
använt ungdomar som fyllt 18 år och ser unga ut. Kontrollköpen
kommer att fortsätta under 2017 ca var 3:e månad och kommer även
att innefatta folköl. I en samlad bedömning av ungdomars
alkoholvanor uppger nästan alla butiker att ungdomar inte
efterfrågar folköl.
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Enligt Stockholms stads riktlinjer ska varje försäljningsställe få
minst ett besök per år. Försäljningsställen som ligger nära skolor
och butiker som får anmärkningar bör få fler besök.
Under 2016 gjordes 78 tillsynsbesök. Stadsdelen har 78 butiker
varav 29 är kiosker eller små enskilda butiker. När det gäller butiker
som säljer till ungdomar så dominerar ”kedjorna”, som ofta har en
högre personalomsättning.
Under 2017 planeras att göra såväl tillsynsbesök som kontrollköp
enligt plan.
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Bakgrund
Norrmalms stadsdelsförvaltning har haft ansvar för tillsynen på
Kungsholmen sedan 2008.
Den 1 juni 2015 återinfördes kontrollköp avseende tobak och folköl
inom Stockholms stad. Avsikten med kontrollköp är att skapa en
dialog med handlaren. Sanktioner får ej användas eftersom
ungdomarna som är kontrollköpare är 18 år. Folkhälsomyndigheten
rekommenderar handlarna att begära leg om ungdomen ser ut att
vara under 25 år. Om en butik säljer görs ett nytt kontrollköp inom
kort och dialogen upprätthålls genom brev och samtal med butiken.
Alla butiker får ett brev oavsett om man sålt vid kontrollköpet eller
inte. I brevet informeras om att kontrollköp gjorts och vad resultatet
blev. Erfarenheten av kontrollköp är att ju mer kontrollköp som
görs ju färre butiker säljer.
Ärendet
Från den 1 mars 2017 kommer stadsdelarna Norrmalm
Kungsholmen och Östermalm gå samman och bilda en tillsynsenhet
Med ca 350 butiker och ansvaret för tillsynen vilar på Östermalms
stadsdelsförvaltning. Tillsynen skall ske av 2 heltidshandläggare
och vid varje besök skall man vara 2 st. Märkning av tobak, samt
marknadsföring kontrolleras, bl. a att marknadsföringen är måttfull.
Från och med 20 maj 2017 skall alla tobakspaket förses med
varningsbilder och smaktillsatser förbjuds.
Tobaksreklam är förbjuden utanför butiken men även inne i butiken
ska den vara starkt begränsad med enstaka skyltar. Reklamen får
inte vara inbjudande uppmanande eller påträngande enligt § 14
tobakslagen.
Under 2015 gjordes 83 kontrollköp jämfört med 134 st 2016 i
procent var det en marginell skillnad av hur många som sålde,
18% resp. 20%. Kungsholmen har just nu 78 butiker.
Tillsynen och kontrollköpen kommer att ske enligt nedan under
2017.
Tiden
Perioden 1/1-30/6
Perioden 1/7 -31/12

Tillsynsplan avseende tobak och folköl för
Kungsholmen

Tillsyn
Kontrollköp
35 + extra besök ca 50st tobak/folköl
50 + extra besök ca 60 tobak/folköl
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom den gemensamma funktionen för tobaks
och folkölstillsyn för Kungsholmen och Norrmalm.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Tillsynsbesök och kontrollköp avseende tobak och folköl kommer
att ske enlig ovan angivna plan med tonvikten på tobak
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