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Tillsyn för försäljning av folköl och tobak.
Redovisning för 2019 och tillsynsplan för 2020.
Förslag till beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten av tillsyn av tobak
och folköl för 2019 samt tillsynsplanen 2020 för försäljning av
folköl och e-cigaretter till handlingarna.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har under 2019 ansvarat för tillsyn gällande
försäljning av folköl och tobak. Tillsyn ska genomföras vid alla
försäljningsställen minst en gång per år. Förvaltningen redovisar i
ärendet hur detta genomfördes under 2019 och hur tillsynen
planeras för 2020. Tillsynen av folköl och tobak har under 2019
genomförts enligt plan. Förvaltningen menar att all tillsyn på sikt
bör ligga på samma förvaltning.
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Bakgrund
Kommuner och polismyndighet ansvarar för tillsyn enligt rådande
tobaksla och alkohollag. Fram till årsskiftet 2019/2020 ansvarade
stadsdelsförvaltningarna för tillsyn av folköl, tobak och elektroniska
cigaretter. Efter lagändringen 1 juli 2019 då det blev
tillståndspliktigt att sälja tobak tog Socialförvaltningen ansvaret för
tillståndsansökan. Socialförvaltningen ansvarar för tobakstillsyn
från den 1 januari 2020. Ansvaret för tillsyn av folköl och ecigaretter utförs som tidigare av stadsdelsförvaltningarna.
Fördelningen av ansvar är i väntan på beslut av
Kommunfullmäktige. Tillsynsplanen för 2020 kan därför komma att
ändras. Näringsidkare som har för avsikt att sälja folköl (öl som har
en alkoholhalt från 2.25 procent upp till och med 3,5 procent) eller
e-cigaretter är skyldiga att anmäla det till kommunen. Detta sker
genom att en anmälningsblankett samt ett egenkontrollprogram
skickas in och registreras.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts på avdelningen för Stadsutveckling och
medborgarservice.
Ärendet
Tillsyn 2019
En ny lag började gälla 1 juli 2019; lagen om tobak och liknande
produkter (2018:2088). Tidigare anmälan av tobak ersattes med
ansökan om tillstånd. Vid anmälan om försäljning gjordes ingen
bedömning av handlarens lämplighet. Ansökan och de uppgifter
som behövdes för tillsyn registrerades bara. Enligt den nya lagen
sker däremot en prövning: endast den som utifrån personliga och
ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt anses vara
lämplig att utöva verksamheten i enlighet med lagen, ska beviljas
ett tillstånd (5 kap. 2 § LTLP). Socialförvaltningens Tillståndsenhet
prövar ansökningarna om tillstånd.
Tobakshandlare som innan 1 juli 2019 anmält att de säljer tobak får
i väntan på att tillståndsansökan prövas fortsätta sälja tobak. Detta
gäller om de har ansökt om tillstånd senast den 1 november 2019.
Utförandet av tillsyn under 2019 redovisas i bilaga 1.
Tillsyn 2020
Beslut om ansvarsfördelning av tillsyn och riktlinjer kommer att
fattas av Kommunfullmäktige under våren 2020. Socialförvaltningen väntas få ansvar för tillsyn av tobak och tar därför
från 1 januari 2020 över denna tillsyn i väntan på beslut.
Läkemedelstillsynen utförs sedan tidigare hos Socialförvaltningen.
Ansvaret för tillsyn av folköl och e-cigaretter föreslås vara
stadsdelsförvaltningarnas ansvar i väntan på beslut från
Kommunfullmäktige. Tillsynsplanen för 2020 kan därmed komma
att ändras.
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Synpunkter och förslag
Tillsynen av folköl och tobak har under 2019 genomförts enligt
plan. Förvaltningen föreslår att nämnden lägger redovisningen av
tillsyn 2019 samt tillsynsplan 2020 till handlingarna. Vidare vill
förvaltningen framhålla att all tillsyn på sikt borde ligga på samma
förvaltning. Tillsyn inom alla områdena kan då genomföras vid ett
och samma tillfälle och av samma tjänstepersoner vilket skulle
innebära en effektivisering av arbetet.
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Jämställdhetsanalys
Fler flickor än pojkar röker cigaretter, detta är dock svårt att
påverka inom tillsynsarbetet. Här är det viktigt att se till att
handlarna inte säljer till underåriga eller bidrar till langning av
cigaretter. När det gäller folköl och elektroniska cigaretter är det
mer könsneutralt.

Patrik Åhnberg
Stadsdelsdirektör

Sara Heppling Trygg
Avdelningschef

Bilagor
1. Tillsynsplan för försäljning av folköl och e-cigaretter 2020
2. Tillsynsrapport för försäljning av folköl och tobak 2019
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