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Förord
Statens folkhälsoinstitut (FHI) har ansvaret för att efterlevnaden av tobaks- och alkohollagens
bestämmelser följs ute i landet och har därmed det centrala tillsynsansvaret. FHI ska även
råda och stötta Länsstyrelserna som har det regionala tillsynsansvaret. Den omedelbara
tillsynen av lagarnas bestämmelser har kommunerna. Länsstyrelserna har dessutom en
rådande och stöttande roll gentemot kommunerna.
Länsstyrelsen ska årligen lämna in vissa uppgifter, statistik m.m. till FHI om det regionala och
lokala arbetet enligt tobaks- och alkohollagen. Detta sker genom en elektronisk enkät som
kommunerna får besvara och skicka in, vilket sammanställs i en Länsrapport.
Denna rapport grundar sig på enkäter som Länsstyrelsen vid två tillfällen under 2009 skickat
ut och som de kommunala handläggare som arbetar med tillsyn av tobak och folköl har
besvarat. Rapporten är en del av den tillsyn Länsstyrelsen ska utföra i länet och syftar till att
ge en helhetsbild av situationen i länet och ge en sammanställning av verksamhetsåret 2009.
Tanken är att denna rapport ska kunna användas för att lyfta upp tobaks- och alkoholfrågan på
agendan och få en ökad förståelse om vikten av tillsyn enligt tobaks- och alkohollagen ute i
kommunerna.
Rapporten har tagit fram av projektledaren för tobakstillsyn, Annette Ludvigsson.
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1. Bakgrund
Tobaken är vårt enskilt största folkhälsohot och varje år dör närmre 7000 personer till följd av
tobak i Sverige. Trots att andelen tobaksbrukare i befolkningen har minskat med en miljon de
senaste 20 åren är det fortfarande 1,6 miljoner vuxna människor i Sverige som dagligen
använder tobak. Räknar vi med dem som röker eller snusar då och då så är det 2,4 miljoner
svenskar som brukar tobak. Varje år börjar 20 000 ungdomar att röka och/eller snusa.
Väldshälsoorganisationen (WHO) antog 2003 genom Världshälsoförsamligen (WHA),
Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll eftersom tobaksproblemet
endast kan lösas genom en kombination av nationella och globala åtgärder. Denna konvention
är ett juridiskt bindande avtal som innehåller evidensbaserade åtgärder för att begränsa
efterfrågan, tillgången och tillgängligheten av tobak för att minska tobakens skadeverkningar.
2005 anslöt sig Sverige till Tobakskonventionen.
Sveriges folkhälsoarbete har den nationella folkhälsopolitikens elva målområden som
utgångspunkt. Målområde elva (Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel) är det mål som
det tobaksförebyggande arbetet utgår ifrån vilket är uppdelat i fyra delmål som ska uppnås till
2014:





En tobaksfri livsstart – inga foster eller nyfödda ska utsättas för tobak.
Barn och ungdomar – andelen unga som börjar röka eller snusa ska halveras.
Vuxna och utsatta grupper – halvera andelen rökare bland dem som röker mest.
Passiv rökning - ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning.

För att det ska ske ett evidensbaserat och effektivt tobaksförebyggande arbete används
tobakskonventionen för att sätta ramarna och åtgärderna (Lundquist & Haglund, 2009).
Statens Folkhälsoinstitut (FHI) har fått i uppdrag av regeringen att 2008-2010 genomföra
särskilda tobaksförebyggande åtgärder. Prioriterade huvudområden för Tobaksuppdraget är:





En särskild satsning på att förebygga tobaksbruk bland barn och ungdom.
En kraftsamling för att göra målgruppsanpassad tobaksavvänjning tillgänglig
för alla.
En förstärkning av folkhälsoinstitutets tillsyn avseende tobakslagen och
kompetens- och utbildningsinsatser för länsstyrelser och kommuner.
Ett ökat stöd till frivilligorganisationer.

Tobakslagen (1993:581) är särskilt viktig i det tobaksförebyggande arbetet då den innehåller
regler om begränsning av rökfria lokaler (inklusive vissa miljöer utomhus), rökfri arbetsmiljö,
varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar, begränsningar av handel och
marknadsföring samt produktkontroll av tobaksvaror.
FHI är central tillsynsmyndighet när det gäller tobakslagen. Kommunerna har ansvaret för den
omedelbara tillsynen av bestämmelser av rökfria miljöer och handel med tobaksvaror.
Länsstyrelsen är den myndighet som ska stötta kommunerna i sitt tillsynsarbete och ska bidra
med information och råd till kommunerna. Länsstyrelsen ska dessutom utöva tillsyn gentemot
kommunerna så att de utövar den tillsyn de har ansvar för.

Bestämmelser om rökfria miljöer omfattar begränsning av rökning i vissa lokaler, som till
exempel lokaler för barn och ungdomar samt skolgårdar och motsvarande områden utomhus.
Begränsningar omfattar även rökning på restauranger och andra serveringsställen, hälso- och
sjukvårdslokaler, allmänna färdmedel, offentliga lokaler och lokaler där allmänheten har
tillträde. När det gäller begränsningar inom handeln är det kommunens uppgift att se till att
näringsidkaren inte säljer tobak till barn och ungdomar under 18 år, att det finns klara och
tydliga skyltar om 18 års gränsen på tobaksvaror, att exponering av reklam av tobaksvaror
inte förekommer och att varje näringsidkare har ett Egentillsynsprogram. Innan försäljning av
tobaksvaror påbörjas ska näringsidkaren anmäla det till kommunen.
När det gäller Alkohollagen och försäljning av öl klass II, folköl, är lagstiftningen mer eller
mindre likvärdig med Tobakslagen. Samma regler gäller förutom att vid försäljning av folköl
ska även försäljning av andra livsmedel och matvaror ske och lokalen ska vara godkänd för
hantering av livsmedel.
I och med FHI’s Tobaksuppdrag fick Länsstyrelserna i Blekinge och Kronobergs län
möjlighet att söka projektmedel av FHI till anställning av en gemensam projektledare som ska
arbeta med metodutveckling för tillsyn av tobak och öl klass II i de båda länen. Projektledaren
påbörjade sin anställning den 1 september 2009 och ska under ett års tid få till ett väl
fungerande tillsynsarbete, både ute i kommunerna och den egna tillsynen av kommunernas
arbete.

2. Kommunernas tillsyn 2009
Länsstyrelsen har, genom en enkät, samlat in uppgifter från kommunerna för att göra en
kartläggning av det nuvarande tillsynsarbetet i kommunerna. Enkäten skickades ut under
våren 2009. De kommunala handläggarna har därefter, vid årets slut fått fylla i ytterligare en
enkät för att möjliggöra en sammanställning av verksamhetsåret 2009. Resultaten av
enkäterna finns sammanställda i denna rapport. Syftet med enkäterna och denna rapport är att
påbörja ett utvecklingsarbete inom tillsyn år 2010.
Ansvariga för tobakstillsynen
Enligt Tobakslagen (1993:581) är det respektive kommun som ska utöva den operativa
tillsynen av tobaksförsäljningen. Kommunerna bestämmer själva vilken nämnd de vill ska
ansvara för tillsynen enligt tobaks- och alkohollagen.
Blekinge län har fem stycken kommuner. I två av dessa, Sölvesborg och Olofström, är det
Miljöförbundet Blekinge Väst som ansvarar för tobakstillsynen. I Karlskrona och Ronneby är
det miljönämnden och i Karlshamn är det kommunstyrelsen som har ansvaret för
tobakstillsynen.
Den som i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsument är skyldig att anmäla detta till
den kommun där försäljningen förekommer. 2009 fanns det i Blekinge 246 försäljningsställen
som sålde tobaksvaror. Av dessa 246 fick 103 försäljningsställen sammanlagt 119
tillsynsbesök.
I Blekinge har handläggarna avsatt 10 % eller mindre av sin tid till tobakstillsyn. En kommun
har inte avsatt någon tid överhuvudtaget.
Handlingsplaner
Två av kommunerna, Karlshamn och Ronneby, har inte en delegationsordning för sina
tillsynsbeslut. Olofström, Sölvesborg och Karlskrona har det däremot. Karlskrona har däremot
inte någon tillsynsplan. Sölvesborg och Olofström har verksamhetsplaner. Karlshamn har som
plan att göra minst ett besök per försäljningsställe och i Ronneby finns tillsynsplanen
inarbetad i verksamhetsmålen.
Vid situationer då försäljning till minderåriga har uppmärksammats eller då anonyma
anmälningar om olovlig försäljning inkommit saknar Ronneby rutiner för att hantera detta. I I
Karlskrona finns det inte några skriftliga rutiner. I resterande kommuner finns det däremot
skriftliga rutiner. I Sölvesborg och Olofström föranleder anonym anmälan inspektion i den
butik som anmälts och i Karlshamn tas kontakt med försäljningsansvarig per brev som följs
av ett personligt besök.
Inte någon av kommunerna har använt sig av metoden ”provköp” vid tillsyn enligt
tobakslagen.
Egentillsynsprogram
Enligt Tobakslagen ansvarar varje näringsidkare för särskild tillsyn över försäljningen av
tobaksvaror genom upprättandet av Egentillsynsprogram. I Karlshamn, Sölvesborg och
Olofström kontrolleras och följs handlarnas Egentillsynsprogram upp. I Karlskrona och i
Ronneby saknas finns det rutiner/riktlinjer för kontroll eller uppföljning av
egentillsynsprogram. I Sölvesborg och Olofström anser man att det finns ett problem med
näringsidkare som inte har några Egentillsynsprogram.

Svårigheter
I Karlskrona och i Karlshamn anser handläggarna att det finns en problematik i tillsynen att
kontrollera om försäljarna kontrollerar åldern vid försäljning. I Ronneby lyfts tillsynen av
rökfria skolgårdar upp som särskilt problematiskt.
Kommunala nätverk
I Ronneby finns det inget formellt nätverk men tillsynshandläggarna samarbetar. I Karlshamn
finns det inget fungerande nätverk för tillsyn inom kommunen, däremot samarbetar
kommunen med polisen. Karlshamn har dessutom kontakt med fältsekreteraren
(Socialförvaltningen) på kommunen. I Ronneby har tillsynshandläggare från olika nämnder
samverkat genom gemensam information till företagare. I Karlskrona, Sölvesborg och
Olofström finns det ingen form av samverkan.
Alla kommunerna är överrens om att det skulle vara bra med ett länsövergripande nätverk när
det gäller tillsynen enligt Tobakslagen.

Ansvariga för Alkoholtillsynen (Öl)
Enligt Alkohollagen (1994:1738) har kommunerna tillsammans med polismyndigheten
ansvaret för den operativa tillsynen av försäljningen av Öl klass II.
2009 fanns det i Blekinge 146 försäljningsställen som sålde folköl. 83 butiker har sammanlagt
fått 90 tillsynsbesök under året.
I Sölvesborg är det Individ och familjeomsorgen som har ansvaret för den yttre tillsynen och i
Karlskrona, Ronneby och Olofström är det socialnämnden. I Karlshamn är det
Kommunstyrelsen som har ansvaret för tillsynen.
Handlingsplan
Både i Sölvesborg och i Karlskrona finns det en delegationsordning för beslut, något som
saknas i Karlshamn. I alla kommuner är det samma personer som handlägger tillsynen som
utför den operativa tillsynen enligt Alkohollagen. Alla kommuner har dessutom tillsynsplaner.
I Karlshamn ska till exempel varje försäljningsställe få minst ett besök. I Sölvesborg finns det
en konsult som ansvarar för tillsynen och när det gäller den yttre tillsynen görs en tillsynsplan
årligen.
Vid anonyma anmälningar i Sölvesborg diskuterar tillsynsansvarig med IFO-chefen och
därefter bestäms vilka åtgärder som ska vidtas. När en anonym anmälning kommer till
Socialförvaltningen i Karlskrona görs a) rimlighetsbedömning, om ja, b) genomför en tillsyn,
c) ägaren – berörd kontaktas och får möjlighet at bemöta anmälan, d) utredning görs, e)
eventuellt beslut om sanktioner. I Karlshamn tas kontakt med försäljnings/serveringsansvarig
per brev och personligt besök.
Karlshamn och Sölvesborg har inte använt sig av metoden ”provköp”, vilket handläggaren har
gjort i Karlskrona.

Egentillsynsprogram
I Sölvesborg, Karlskrona och Karlshamn kontrolleras näringsidkarnas Egentillsynsprogram i
samband med ett tillsynsbesök.
Svårigheter
I Karlskrona upplever handläggaren att det finns en viss problematik i att få in anmälan om
försäljning och serverig, att tillsynsprogrammen hålls aktuella och att kontinuerlig
information ges till nyanställda. I Karlshamn menar handläggaren att det finns en svårighet att
kontrollera om försäljaren följer åldersgränsen som gäller vid försäljning av öl.
Kommunala nätverk
I Sölvesborg sker, vid enstaka tillfällen, gemensam tillsyn med grannkommunerna. Det förs
även en diskussion med kommunens fältsekreterare. I Karlskrona finns det en kontakt mellan
alkohol- och tobakshandläggaren, men det sker inte kontinuerligt. I Karlshamn har
handläggaren samverkan med polis. Det är bara i Karlshamn som samverkan vid operativ
tillsyn sker med en annan nämnd.
Karlshamn anser att det finns ett behov av ett länsövergripande nätverk när det gäller
Alkoholtillsynen. I Karlskrona menar handläggaren att dessa frågor redan hanteras i det
länsgemensamma samarbetet som finns mellan kommunala handläggare och Länsstyrelsen. I
Sölvesborg anser handläggaren att det inte finns något behov av länsövergripande nätverk.

3. Rökfria miljöer
Tobakslagens bestämmelser om rökfria miljöer innefattar begränsningar om rökning i vissa
lokaler, som lokaler för barn- och ungdomsverksamhet samt skolgårdar och motsvarande
område utomhus. Lagen ger inte möjlighet till undantag från rökförbudet i utomhusmiljöer
som är avsedda för barn och ungdomar. Det innebär att det inte i något fall är möjligt att
inrätta speciella rökrutor då även detta område blir att betrakta som område för barn- och
ungdomsverksamhet. Det är kommunen som har ansvaret för tillsynen av rökfria miljöer
såsom skolgårdar.
2005 genomförde FHI en undersökning där 83 procent av högstadieungdomarna och 93
procent av gymnasieeleverna uppgav att det röks på skolgårdarna. Länsstyrelsen i Blekinge lät
eleverna i åk 9 besvara en enkät, hösten 2009, där bland annat 74,9 % av eleverna svarade att
det röks på skolgården. Endast 8,7 % svarade att det röks inte på skolgården.
Enligt den enkät Länsstyrelsen genomfört 2009 och som de kommunala handläggarna fått
besvara är det endast en kommun i hela länet som har gjort ett tillsynsbesök på en skola.
Enligt samma enkät har ingen kommun gjort tillsynsbesök på någon serveringslokal.

4. Länsstyrelsens kommentarer
Tillsyn
Tillsynsarbetet över försäljningen av tobak och folköl har på flera håll i kommunerna inte haft
den prioritet som Länsstyrelsen anser att den borde ha fått. Varje år dör omkring 7000
personer till följd av sitt tobaksbruk och varje år börjar omkring 20 000 ungdomar att bruka
tobak. Förebyggande arbetet handlar till stor del om tillgång och efterfrågan. Tillämpning av
tobaks- och alkohollagen är ett sätt att påverka tillgången och kan på så sätt ses som
förebyggande verksamhet. Kan vi göra det svårt för ungdomarna att få tag på tobak och folköl
har samhället vunnit mycket. Därför är det av yttersta vikt att tillsynen ska ses som en del i det
förebyggande arbetet och få den prioritet som behövs så att tobaks- och alkohollagen följs av
alla.
Kommunerna har ansvar för att det sker tillsyn på bland annat skolgårdar, som är en rökfri
miljö enligt tobakslagen. Trots förbudet är det en stor del av eleverna som uppger att det röks
på skolgårdarna runt om i kommunerna och trots vetskapen om problematiken med lärare och
elever som röker på skolgårdarna är det endast en kommun som under hela 2009 har gjort ett
tillsynsbesök på en skolgård. Även tillsynen på skolgårdar borde ses som ett sätt att påverka
barn och ungdomars inställning till tobak och en möjlighet att försvåra tobaksanvändningen
för dem. Tobaksbruk, är i grupper med unga människor, ett sätt för ungdomarna att skapa
sociala kontakter, man gör som kompisarna gör. Jobbar kommunerna aktivt både med tillsyn
av försäljningsställen och skolgårdar är det troligtvis lättare att få till en minskning av barn
och ungdomar under 18 år som brukar tobak. Minskar vi antalet som röker på skolan minskar
även risken att ungdomar under 18 år försöker köpa tobak också. Då har både tillgången,
tillgängligheten och exponeringen av tobak minskat.
Länsstyrelsen anser att varje försäljningsställe som säljer tobak och/eller folköl bör få minst
ett tillsynsbesök per år, vilket inte någon av kommunerna nått upp till under 2009. Dock har
en kommun besökt 49 av 50 försäljningsställen som säljer tobak, vilket Länsstyrelsen anser
som mycket bra. Kvaliteten på ett tillsynsbesök kan variera väldigt mycket, dels beroende på
den kunskap som handläggaren besitter och dels vilket utrymme handläggaren har i sin tjänst
att utföra tillsyn. En kommun kan till exempel genomföra 50 tillsynsbesök men finns det
ingen fastställd manual hur det ska gå till kan dessa 50 tillsynsbesök variera väldigt mycket i
kvalitet. Det kan då vara en fördel om de som genomför tillsyn har en gemensam handledning
som stöttar dem i tillsynen. Då blir tillsynen lika för alla och oberoende av vem som gör
tillsyn, när den görs och vilken kommun som gör den.
En förutsättning för att kommunerna ska ha ett väl fungerande tillsynsarbete är att den nämnd
och förvaltningen som kommunledningen beslutat har ansvar för tillsynen, avsätter tid för
tillsyn. I en av kommunerna i länet har inte handläggaren fått någon tid alls avsatt till
handläggning av tobakstillsyn. Då kan inte tillsynen fungera.
Avgifter och sanktioner
Kommunerna får ta ut en tillsynsavgift av dem som säljer tobak och folköl. Tillsynsavgiften
är en möjlighet för kommunerna att till viss del finansiera tillsynen. Dock får avgiften enbart
finansiera tillsyn och ingen annan kommunal verksamhet. Detta gör det möjligt för
kommunerna att utföra tillsyn på de ställen som säljer tobak och folköl.
Kommunerna har i sin tobakstillsyn möjlighet att besluta om föreläggande och/eller förbud
förenat med eller utan viten. I länet har det inte förekommit några beslut om föreläggande.
Det kan bero på att kommunerna inte avsatt den tid som krävs för tillsyn vilket lett till att

kommunerna inte uppmärksammat de brister som finns på försäljningsställen. Det kan också
bero på att näringsidkarna följer de lagar som reglerar försäljningen av tobak och folköl,
vilket dock är mindre troligt då ett flertal barn och ungdomar under 18 år uppger att de själva
köper sin tobak och folköl. Om kommunerna arbetar mer aktivt med tillsyn och beslutar om
fler föreläggande får det effekt både hos den näringsidkare där brist har uppmärksammats men
även på andra försäljningsställen då information om ingripande alltid sprids.
Samordning
Det är en fördel, både för kommunerna och för näringsidkarna, om det går att samordna
kommunernas tobaks- och folkölstillsyn. Kan kommunerna göra tillsyn enligt tobakslagen och
alkohollagen samtidigt sparar det tid även för näringsidkarna. Det är viktigt att handläggarna
som har hand om tobaks- och folkölstillsynen har en bra dialog sinsemellan så att om den ena
handläggaren uppmärksammar en brist när det gäller den andres område, kan tala om det för
den andra handläggaren. Det är även viktigt att kommunen har en bra dialog med andra
myndigheter som har ett tillsynsansvar såsom Polisen, Skattemyndigheten och Länsstyrelsen.
Förebyggande tillsyn
Tillsyn bygger på ett väl fungerande förebyggande arbete genom vilket näringsidkare,
lokalinnehavare av rökfria miljöer med flera, blir informerade och medvetna om den
lagstiftning som omgärdar tobaksförsäljning och tobaksrökning. Många näringsidkare har
idag inte kunskaperna som krävs för att uppfylla de krav som finns i lagarna. Finns inte
förståelsen av lagen och vad det innebär i praktiken är det inte heller lätt att tolka och följa
lagen. Här kan kommunerna mycket väl jobba med informationsspridning och
kunskapsutveckling. En viktig kanal för att sprida information är kommunernas hemsidor.
Dessvärre är det få kommuner som utnyttjar den möjlighet som hemsidorna har. Det ska vara
lätt att hitta den information man söker och informationen ska vara lätt att förstå, oavsett
vilken bakgrund mottagaren har.
Delaktigheten är också viktig i den förebyggande tillsynen. Kommunerna kan ha en dialog
tillsammans med näringsidkarna för att få en bild av vad de anser som svårtolkat i tobakslagen
och alkohollagen. Vad behöver näringsidkarna för stöd för att följa lagstiftningarna?
Slutsats
Länsstyrelsen i Blekinge och Kronoberg kommer att arbeta mycket med
informationsspridning, genom det projekt som nu finns gemensamt för de båda
Länsstyrelserna. Detta för att skapa motivation hos dem som säljer tobak och folköl att följa
de båda lagstiftningarna. Det är då viktigt att informationen är på den nivå som näringsidkarna
befinner sig på annars är det svårt för dem att ta till sig informationen.
Det finns ett stort utvecklingsbehov av tillsynen i hela länet. I en del kommuner i länet
handlar det om att bygga upp en tillsyn och på andra ställen utveckla redan befintlig tillsyn.
Kommunerna är olika långt i sin tillsyn och det gäller då att börja där kommunerna befinner
sig. Som en del i Länsstyrelsens projekt har därför projektledaren att anordnat en
grundutbildning i praktiskt tillsynsarbete för alla kommunerna i Blekinge och Kronobergs län.
Målet med projektet är att alla kommuner i de båda länen ska ha en väl fungerande tillsyn.

5. Sammanställning av kommunernas tillsyn under 2009
Antal anmälda försäljningsställen av tobaksvaror 2009.
Antal
Ca 64
49
50
18
65
246

Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Olofström
Sölvesborg
Summa

Antal besökta försäljningsställen i informations- och/eller kontrollsyfte gällande
tobakslagens bestämmelser om åldersgräns vid tobaksförsäljning under 2009.

Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Olofström
Sölvesborg
Summa

Har försäljningsställen besökts?
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Antalet försäljningsställen som besökts.
1
23
49
17
27
103

Totala antalet besök
hos försäljningsställen

2
23
56
17
35
119

Kommuner som under år 2009 har besökt skolor i informations- och/eller kontrollsyfte
gällande tobakslagens bestämmelser om rökfria skolgårdar.

Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Olofström
Sölvesborg
Summa

Ja/Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej

Antal
0
1
0
0
0
1

Kommuner som besökt serveringslokaler i informations- och/eller kontrollsyfte gällande
tobakslagens bestämmelser om rökfria serveringsmiljöer under år 2009.
Ja/Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej

Antal
Karlskrona
0
Ronneby
0
Karlshamn
- Antal ej angivet
Olofström
0
Sölvesborg
0
Summa
0
Kommuner som under 2009 har haft en tillsynsplan för tobakstillsyn.
Använder kommunen en
årlig tillsynsplan? Ja/Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja

Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Olofström
Sölvesborg

Är tillsynsplanen beslutad
genom ett politiskt beslut?
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja

Hur tillsynsarbetet enligt tobakslagen är fördelat i kommunerna.

Karlskrona
Ronneby

Övriga rökfria
miljöer (19a§2a)
t.ex. skolgårdar etc

Försäljning av
tobaksvaror
(19a§2b)
Miljönämnden

Marknadsföring
av tobaksvaror
(19a§2c)
Miljönämnden

Rökfria
serveringar
(19a§2c)
Miljönämnden

Miljönämnden

Miljö- och
hälsoskyddsnämnd

Miljö- och
hälsoskyddsnämnd

Miljö- och
hälsoskyddsnämnd

Miljö- och
hälsoskyddsnämnd

Karlshamn

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Miljöförbundet

Olofström

Miljöförbundet
Blekinge väst
Miljöförbundet
Blekinge väst

Sölvesborg

Miljöförbundet
Blekinge väst
Miljöförbundet
Blekinge väst

Miljöförbundet
Blekinge väst
Miljöförbundet
Blekinge väst

Blekinge väst
Miljöförbundet
Blekinge väst
Miljöförbundet
Blekinge väst

Årsarbetskrafter som kommunerna avsatte för tillsyn enligt tobakslagen år 2009.

Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Olofström
Sölvesborg

Andel av årsarbetskraft
0
10%
Ca 10 %
< 10 %
< 10 %

Antal anmälda försäljningsställen av folköl 2009
Antal
61
27
32
11
15
146

Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Olofström
Sölvesborg
Summa

Antal besökta försäljningsställen i informations- och/eller kontrollsyfte gällande
alkohollagens bestämmelser om åldersgräns vid folkölsförsäljning under 2009.

Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Olofström
Sölvesborg
Summa

Har försäljningsställen besökts?
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Antalet försäljningsställen som besökts.
5
24
29
10
15
83

Totala antalet besök
hos försäljninsställen
5
24
36
10
15
90

Kommuner som under 2009 har haft en tillsynsplan för folkölstillsyn.

Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Olofström
Sölvesborg

Använder kommunen en
årlig tillsynsplan? Ja/Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja

Är tillsynsplanen beslutad
genom ett politiskt beslut?
Ja
- Inget svar
Ja
Nej
Inte själva planen, men tillsyn
ska ske minst 1 gång/år.

Hur tillsynsarbetet enligt alkohollagen är fördelat i kommunerna.

Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Olofström
Sölvesborg

Försäljning av folköl
Socialnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn och utbildningsförvaltningen/ Individ
och familjeomsorg.

Årsarbetskrafter som kommunerna avsatte för folkölstillsyn enligt alkohollagen år 2009.

Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Olofström
Sölvesborg

Andel av årsarbetskraft
Mindre än 1 timme/vecka (~ 2 %)
Ca 0,5 %
Ca 10 %
10 %
Ca 100 timmar år/via konsultuppdrag (~5 %)

