Folköl och tobak

SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN HANDLARENKÄT
KANSLIAVDELNINGEN

Nr: …….

Datum

Försäljningsstället
I vilken bolagsform bedriver ni Skulle ni vilja ha ett registerängesbevis som visar att ni anmält
verksamheten?
försäljning?

Vad säljer ni?

Folköl

Tobak

Ja

Nej

Inom vilken stadsdelsförvaltning ligger ert försäljningsställe?

Tillhör ni någon butikskedja (till exempel ICA, Coop )?

JA

Har ni ett egentillsynsprogram för folköl och/eller tobak? (Markera ett eller flera kryss)
Nej, det behövs inte

Nej, men jag ska upprätta ett sådant

Ja, men bara för tobak

Ja, ett som gäller för både folköl och tobak

Ja, men bara för folköl

Fyller egentillsynsprogrammet en viktig funktion i ert interna tillsynsarbete?
Nej, ingen funktion

Ja, en viktig funktion

Ja, en viktig funktion som vi jobbar aktivt med

Har du någon gång under de senaste 12 månaderna fått något tillsynsbesök av
kommunen? (Innefattar även provköp av folköl/tobak)
Ja

Nej

Hur är din uppfattning om kommunens tillsyn?
Dåligt

Ok, men har synpunkter

Ok

Bra

Behöver inte förändras

På vilket sätt borde kommunens tillsyn förbättras?
Fler informationsbrev

Fler tillsynsbesök

1)

Fler provköp av folköl/tobak 2)

Annat

Hur vill du ha information från kommunen kring folköl och tobaksfrågor?
Information på internet

E-postmeddelanden 3)

Skriftliga brev

Personliga besök

Är det viktigt att kommunen kan ge dig informationsmaterial, dekaler?
Ja

Nej, dekaler kan jag ordna själv

Är det viktigt att kommunen anordnar utbildning för handlare med personal i
folköls- och tobaksfrågor?
Om ja, vilken tidpunkt är lämpligast för utbildning?

Ja

Nej

Vet ej

9-11

14-16

Annan tid

18-20

Är det viktigt att ungdomar under 18 år inte får tillgång till folköl och/eller tobaksvara?
Ja

1)
2)
3)

Nej

Nej, inte när jag säljer tobak

I Stockholm gäller ett tillsynsbesök per år
I Stockholm gäller minst ett provköp av folköl/tobak per butik och år
Anmäl e-postadress till er stadsdelsförvaltning

Nej, inte när jag säljer folköl

Vet ej

Anser du att ni fyller en viktig funktion för att begränsa tillgängligheten av
folköl/tobaksvaror till ungdomar?
Ja

Nej

Vet ej

Statens folkhälsoinstitut (FHI) rekommenderar att ålderskontroll av folköl/tobaksvara
ska göras ifall kunden befaras vara under 25 år. Tillämpar ni denna rekommendation?
Ja

Nej

Vi tillämpar en annan åldersgräns

Övriga synpunkter

Tack för din medverkan!
Skicka gärna in enkäten i det frankerade kuvertet.

Mer information om folköls- och tobakstillsynen i Stockholm finns på hemsidan:
www.stockholm.se/socialtjanstforvaltningen under rubriken HITTA DIREKT.

