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Tillsynsrapport för försäljning av folköl och
tobak 2019
Skärholmens stadsdelsförvaltning har i uppdrag att årligen utföra
tillsynsbesök i butiker som har en försäljning av folköl och/eller
tobak. Information om hur ett tillsynsbesök går till finns i
Tillsynsplan för försäljning av folköl och tobak 2020.
Enligt tillsynsplanen för 2019 var målsättningen att alla anmälda
butiker skulle få minst ett tillsynsbesök, vilket uppfylldes.
Kontrollköp genomfördes i december 2019 och kommer att följas
upp med ytterligare ett kontrollköp i januari 2020.
Förvaltningen hade ansvar för tillsyn i butiker som säljer folköl
och/eller tobak samt e-cigaretter, totalt 31 näringsställen. Under
2019 gjordes 35 tillsynsbesök. Alla försäljningsställen fick minst ett
besök. Några butiker besöktes flera gånger, på grund av så kallad
påkallad tillsyn. Det gällde tips från allmänheten och uppföljning av
brister vid tillsynen. Ett av försäljningsställena var dock stängt vid
flera planerade tillsynsbesök på olika tider. Försök gjordes under
annonserade öppettider och också på andra tider. Tillsynsplanen för
2019 bedöms som uppfylld eftersom det var omöjligt att besöka det
försäljningsställe som inte hade öppet.
Under året startades fyra tillsynsärenden som ledde till
försäljningsförbud av tobak under 6 månader i tre av fallen och
försäljningsförbud av folköl i det fjärde.
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Kontrollköp 2019
20 kontrollköp av cigaretter, snus och folköl gjordes vid ett tillfälle
under 2019. 17 kontrollköp gjordes av cigaretter, varav fyra
handlare sålde utan ålderskontroll. Ett kontrollköp av snus gjordes
med anledning av ett tips om att handlaren sålde till minderåriga.
Handlaren sålde utan ålderskontroll vid kontrollköpet. Två
kontrollköp av folköl gjordes hos handlare som inte fick sälja tobak
i väntan på tillstånd. Både krävde legitimation vid köpet; ingen
sålde utan ålderskontroll. Uppföljande kontrollköp kommer att ske i
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början av februari 2020. De handlare som sålt utan ålderskontroll
vid två kontrollköp kommer att få en tid för besök hos förvaltningen
för att berätta vilka åtgärder de vidtagit för att bättra sig.
Andelen butiker som sålde utan ålderskontroll var när det gäller
tobak 27,8% i första omgången (5 ställen av 17). Det anser
förvaltningen vara en hög andel. Att förhindra att minderåriga får
tillgång till tobak är mycket viktigt och det arbetet kommer att
prioriteras för 2020.
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