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Sammanfattning

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning har i uppdrag att
årligen utföra tillsynsbesök i butiker som har en försäljning av
tobak, folköl och/eller elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare. Information om hur ett tillsynsbesök går till
finns i Tillsynsplan för försäljning av tobak, folköl samt
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 2019.
Enligt tillsynsplanen för 2018 var målsättningen att alla anmälda
butiker skulle få minst ett tillsynsbesök vilket uppfylldes. För 2018
fanns ingen målsättning i av hur många kontrollköp som skulle
genomföras, men nästintill alla butiker med tobaksförsäljning
inkluderades i kontrollköp under året. Kontrollköp genomfördes
enbart på cigaretter under 2018 och skedde i tre omgångar
Tillsynsbesök

Tillsynsplanen för 2018 var att alla anmälda försäljningsställen
skulle få minst ett tillsynsbesök. Detta uppfylldes även under året.
Totalt sett så gjordes det 85 stycken tillsynsbesök under 2018.
Majoriteten av dessa besök skedde enligt plan i den meningen att
handläggare planerade tillsynsbesöken tillsammans med medföljare.
I två butiker som har en anmäld försäljning av tobak och folköl
finns det idag ingen verksamhet kvar. Handläggare har vid
upprepande tillfällen varit vid de skilda verksamheterna för att
överlämna en avanmälan. Det har även försökt ta kontakt via
telefon och mail men utan resultat.
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I en butik skedde under året 2018 en påkallad tillsyn tillsammans
med polis samt socialförvaltning. Detta på grund av tips angående
försäljning av tobaksvaror till minderåriga. Tillsynsbesöket ledde
till ett ärende om ”försäljningsförbud av tobaksvaror i sex
månader”, i vilket nämnden fattade beslut den 31 januari 2019.
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Kontrollköp

Kontrollköp genomfördes enbart på cigaretter under året 2018 och
totalt sett genomfördes 81 stycken kontrollköp. Detta gjordes i tre
omgångar, två under sommaren och det tredje precis innan
årsskiftet. De butiker som sålde cigaretter i samband med
kontrollköp under de två första omgångarna följdes upp i omgång
tre. De som sålde i och med omgång tre följs upp under första
omgången 2019. Totalt sedd så skedde försäljning av tobak till
kontrollungdom i sex fall under hela året. Då det inte gjordes några
kontrollköp under 2017 eller 2016 finns det inget material att
jämföra med.
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