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Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsplanen.
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Sammanfattning
Tillsyn av butikernas folköl- och tobaksförsäljning ska ske en gång per år eller då
anledning finns att misstänka att butikens försäljning strider mot alkohollagens
eller tobakslagens bestämmelser.
För att underlätta såväl planering och uppföljning som resursfördelning ska varje
stadsdelsförvaltning upprätta en tillsynsplan varje år.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till tidsplan för tillsynen av folköls- och
tobakstillsynen 2010.
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Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom kansli- och serviceavdelningen och har
behandlats i förvaltningsgruppen 2010-05-12.

Bakgrund
Tillsyn av butikernas folköl- och tobaksförsäljning ska ske en gång per år eller då
anledning finns att misstänka att butikens försäljning strider mot alkohollagens
eller tobakslagens bestämmelser. Innan besöket kontrolleras att butikslokalen är
godkänd.
För att underlätta såväl planering och uppföljning som resursfördelning ska varje
stadsdelsförvaltning upprätta en tillsynsplan varje år.
Tillsynsplan 2010
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till tidplan för tillsynen av folköls- och
tobakstillsynen 2010 enligt följande.
Under första halvåret besöker ansvarig tjänsteman samtliga försäljningsställen för
kontroll av egentillsynsprogrammen.
Ansvarig tjänsteman kontrollerar att utbudet av matvaror överensstämmer med
stadens norm för matvarusortiment, talar med butiksägare och personal och begär
att få se egentillsynsprogrammet och kontrollerar att det följs. Vidare kontrolleras
att butiken har en väl synlig information om gällande regler i alkohol- och
tobakslagstiftningen.
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Tillsynen sker i samråd med fältassistenterna d.v.s. den tjänsteman som utövar
tillsynen rapporterar till fältassistenterna och vice versa om det finns misstanke om
att något försäljningsställe säljer öl eller tobak till minderåriga.
Vid misstanke om att gällande bestämmelser inte följs utreds detta och i de fall
överträdelse kan konstateras görs en anmälan till nämnden och vid behov en
polisanmälan.

Redovisning av genomförd tillsyn av försäljning av folköl och tobak görs i
oktober 2010.
______________________

Bilaga
Tillsynsplan
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