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The Capital of Scandinavia

Socialförvaltningen
Staben för stadsövergripande
sociala frågor
Box 44, 123 21 Farsta
Telefon: 08 - 508 25 012

Stockholms stad

Sveriges Största kommun: 952 058 invånare. (December 2017)
- Socialförvaltningen är en central förvaltning: Ansvarar för riktlinjer,
OL2, anmälningar, kontrollköp, utbildningar, råd och stöd både till sdf
och stadens försäljningsställen mm.
- 14 stadsförvaltningar.
- Södermalm, Norrmalm, Östermalm, Kungsholmen sdf.
- Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck,
Skärholmen, Älvsjö sdf.
- Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista sdf.
-

Ca: 40 000 anställda. (Mars 2017)
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Stockholms stad

- Totalt: 1 073 st försäljningsställen i staden. (oktober 2018)
- Varav drygt hälften i innerstaden (551 st) (oktober 2018)
- Älvsjö sdf är minst: 14 st ställen. Södermalm sdf störst:
201 st ställen. (oktober 2018)
- 501 st försäljningsställen säljer även Receptfria
Läkemedel. (oktober 2018)
- 2 053 försäljningsställen i Stockholms Län.
- 10 337 försäljningsställen av tobak i hela riket.
(Länsrapporten, Sthlm Län 2017)

(Länsrapporten, Sthlm Län 2017)
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Antal försäljningsställen, Oktober 2018
Antal
Norrmalm sdf
Östermalm sdf
Kungsholmen sdf
Södermalm sdf

168
102
80
201

Folköl
85
52
45
125

Tobak
126
91
67
136

Läkemedel
87
52
38
82

E-cigaretter
51
25
19
39

Enskede-Årsta-Vantör sdf
Hägersten-Liljeholmen sdf
Farsta sdf
Skarpnäck sdf
Skärholmen sdf
Älvsjö sdf

93
86
47
32
36
14

48
52
28
20
19
8

84
79
42
29
33
14

47
44
22
13
13
9

14
13
9
5
5
4

Hässelby-Vällingby sdf
Bromma sdf
Rinkeby-Kista sdf
Spånga-Tensta

57
63
51
36

32
34
20
13

52
57
48
34

29
33
20
12

5
7
6
3

Socialförvaltningen

7

1

6

-

-

Totalt:

1073

582

899

501

204
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Varför skall man arbeta med tillsyn?
- Brottspreventivt

(Kontrollerar att försäljningsställena följer tobak och
alkohollagen och inte säljer bla. smuggeltobak).

- Förebyggande (Tobak, alkohol och cannabisbruk bland ungdomar).*
* 96 % av dem som blivit ertappade med att röka cannabis röker även
cigaretter. Källa: Söderortspolisen i Stockholm. Artikel: Tidningen Metro, 8 februari 2013.
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Tobak- och alkohollagen
• 1 Juli 1993 kom Tobakslagen. Införande av rökförbud i skolans lokaler.

• 1994 Tobakslagen skärps. Rökförbud på skolgårdar, fritidshem & förskolor.
• 1 januari 1997. 18-årsgräns införs vid köp av tobak.
• 1 Juli 2001 Tillsyn på Folköl (Alkohollagen) infördes kommunen är
tillsynsmyndighet.
• 1 Juli 2002. Tillsyn på Tobak införs. Kommunen är tillsynsmyndighet.
• 1 Juni 2005. Rökförbud på krogen.
• 1 Augusti 2010. Ändringar i tobakslagen. Kommunen skall även kontrollera
varningstexter. Skärpta krav på näringsidkare.
• 1 Augusti 2010. Polismyndigheten blir också tillsynsmyndighet.
• 1 Maj 2014 infördes Kontrollköp i tobakslagen samt alkohollagen.
• 20 Maj 2016. Ändringar i Tobakslagen.
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Tillsynsansvar
Kommunens Tillsynsansvar

Polisens Tillsynsansvar

Tillsynsansvar enligt §§ 12 - 12d

Tillsynsansvar enligt §§ 12 - 12d

Åldersgräns 18 år - langning
Dekal
Styckeförsäljning
Anmälan och egenkontroll
Marknadsföring i och utanför affärer
Märkning av tobaksprodukter
Rökfria miljöer

Åldersgräns 18 år - langning
Dekal
Styckeförsäljning
Anmälan och egenkontroll
Brottsförebyggande
Brottsbekämpande
Utredande

Har ett huvudansvar och får ta ut avgift
Kan ge föreläggande eller förbud & sätta ut vite

Tillträdesrätt vid tillsyn enligt §23
Får begära ut handlingar §22
Omhänderta Tobaksvara §21
Samverkan enligt Polislagen §6

(23§ underrättelseskyldighet)
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Tillsynsleg

• Skall alltid visas upp i samband med tillsynsbesök enligt stadens riktlinjer.
• Innehavaren har rätt att få tillträde till försäljningsställets och dess lokaler
genom bestämmelser i tobaks- och alkoholagen.
• Stockholms stads tillsynsleg har inte personnr på korten.
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Yrkeskläder
- I tjänst använder flera stadsdelar alltid tydliga yrkeskläder med
Stockholm stads logga.
- Bara fördelar. Syns att de är i tjänst, får tips och allmänheten
ser dem.
- Östermalm sdf var först ut 2010. Fler stadsdelar har tagit efter
bla. Norrmalm, Kungsholmen och Bromma Sdf.
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Kvalitésäkra butiken
Vid anmälan av försäljning av tobak och/eller folköl:

-

1. Socialförvaltningen ringer den som gjort
anmälan. Sänder sedan ett inplastat
registreringsbevis med post till försäljningsstället.

-

2. Försäljningsstället får även ett startkit som
innehåller: Nyheter för dig som säljer tobak/folköl,
Info om ändringar i tobakslagen 20 maj 2016, Info
om kontrollköp, åldersdekaler samt en avanmälan.

-

3. Sdf besöker försäljningsställen oanmält och
kvalitésäkrar stället genom tillsyn.

-

4. Sdf delar ut en pärm och går igenom lagar,
regler, egenkontrollprogram etc. på plats.
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Pärm till försäljningsställena

-

Tobaks/folkölspärm delas ut till samtliga handlare. Vid tillsynsbesök sedan februari
2015 . Finns i tre varianter: Tobakförsäljning, Tobak- och Folkölsförsäljning samt Folkölsförsäljning.
Innehåller: 1. Bevis om anmälan, 2. Egenkontrollprogram, 3. Tillsynsprotokoll. 4. Rätt märkning, 5. Marknadsföring,
6. Tobakslagen, 7. Alkohollagen, 8. Klistermärken, 9. Riktlinjer & avgifter, 10. Avanmälan, 11. Kontaktinformation,
12. Tips om brister mm./hemsida: www.stockholm.se/fot

-

Utbildar på plats i butiken. De

flesta har långa dagar & står själva i butiken. Då utbildar vi

personalen på plats.

-

Central tobaksutbildning. Kostnadsfri utbildning genomförs av Socialförvaltning 1-2 gånger per år.
Når mest stora kedjor som skickar sin personal. Får intyg efter utbildning! Nästa utbildning 9 april 2019.

-

P-möten. Vid behov besöker vi även personalmöten och föreläser som tobak och alkohollagen.
Utskick med post. Till samtliga minst 1-2 gånger per år. Uppmärksammar även tobaksfria veckan v.47.
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Egenkontrollprogram
- Vid tillsyn skall försäljningsstället kunna uppvisa ett
egenkontrollprogram i fysiskt eller i digital form.

- Egenkontrollprogrammet skall skrivas under minst en
gång per år och ställe (gäller inom Stockholms stad).
- Egenkontrollprogrammet skall enligt lagen uppdateras vid
behov.
- Inkommer inget egenkontrollprogram med underskrifter till
kommunen inom 7 dagar ska ett tillsynsärende inledas.
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Riktlinjer för tobak och folköl i Stockholms stad

• Varje näringsidkare, med stadigvarande
försäljning av tobak och/eller folköl ska få ett
tillsynsbesök per år.
• Försäljningsställen som ligger i närheten av
skolor och där problem funnits med försäljning
till minderåriga bör fler tillsynsbesök
genomföras.
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Tillsyn enligt lag

Butiken undersöks noggrant.
- Med stöd av 23 § i tobakslagen kontrolleras utrymmen vid och under
disk samt lager.
- Behandla alla försäljningsställen lika inför lagen. En liten tobaksbutik
ska behandlas på samma sätt som tex: Skansen eller andra stora
livsmedelskedjor.
Beslag.
- Vid fynd av olagliga tobaksprodukter etc. kontaktar vi alltid polis.
- Först och främst kontaktar vi ”våra” lokala poliser därefter LKC/112.
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Tillsyn
Dialog med allmänheten.
-

Tips från Elever i år 4-6, skolpersonal, fritidsledare, fältassistenter, föräldrar etc.

Informerar Polismyndigheten innan.
-

Vid behov gör vi tillsyn med Polisen.

Gör oanmälda Tillsynsbesök/inspektioner.
-

Alla dagar i veckan, dagtid, kvällar och helger.

Täta Tillsynsbesök/inspektioner.
-

Samtliga försäljningsställen får minst 1 st oanmält besök per år.

-

Noggrann dokumentation genom tillsynsprotokoll som skickas med post till
försäljningsstället.

-

Bristfälliga försäljningsställen gör vi fler oanmälda besök under året.

-

Öppnar ärende när det behövs.

2018-11-28

SIDAN 15

Dialog med handlarna
Som skapar förändring på lång sikt.
- Hjälpa inte stjälpa.
- Fokusera på det som är positivt.
- Vid fel på försäljningsstället. Starta med det som är bra.
- Det krävs fem positiva budskap för att väga upp ett enda negativt!
- Få försäljningsstället att se oss som en serviceenhet.
- Få försäljningsstället att förstå vikten av att deras jobb är betydelsefullt för att
ungdomar under 18 år inte skall få tag i tobak och folköl.
Gåvor.
- För att bevara en professionell relation med handlarna tar vi ALDRIG emot
gåvor i form av fika, läsk, godis, frukt etc.
- Vi undviker (när det går) att handla i de butiker som vi som tjänstemän utför
tillsyn på.
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Utvecklingssamtal

Feedback på plats på försäljningsstället.
- Uppföljning från senaste tillsynsbesöken.
- Uppföljning från senaste kontrollköpen.
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Klistermärke/åldersdekal

Reklam!

-

-

Vi har alltid med klistermärken som kan sättas upp vid behov. Vi
använder ENDAST stadens klistermärken. Gamla, solblekta och
trasiga märken bytts ut.
Vid varje kassa samt vid cigaretterna och/eller på snuskylen placeras
klistermärken.
Vid entré dörren rekommenderar vi stället att ha ett klistermärke.
Ett nytt klistermärke/ålderdekal markerar att vi har gjort tillsyn.
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Tobaksrabatt

Billiga cigaretter, ICA Kvantum, Farsta, Stockholm, maj 2017
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Tobaksreklam och rabatter

Skruf & XR snus, Tobaksreklam, Stockholm, 2016
Halva priset på snus, Sälen, 2016
Pelare vid kassa, ICA Alvik, Stockholm 2018
Tobaksreklam på vägg, Pressbyrån Rådhuset, 2018
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Marknadsföring av Tobak
14 § Reklam och annan marknadsföring
- 3. kommersiella meddelanden inne på försäljningsstället som
inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk
av tobak.
- Kommersiella meddelanden enligt andra stycket 3 ska i den
omfattning det är möjligt placeras så att de inte är synliga
från utsidan av försäljningsstället. Lag (2010:727).
-
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Marknadsföring av Tobak

Kungsholmen: ICA Supermarket Västermalmsgallerian, 2018
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Marknadsföring av Tobak

Södermalm: Spelbutik, 2017
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Marknadsföring av Tobak

Södermalm: Pressbyrån, Södersjukhuset (SöS) 2018
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En tobaksfri kiosk?

Älvsjö: Lisebergs Kiosk
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Samverkansöverenskommelse mellan
kommunen och Polismyndigheten
- Norrmalm, Östermalm & Kungsholmen Sdf och
Polismyndigheten, gör Alkohol- och tobakstillsyn
tillsammans: 4 tillfällen per år.
- Farsta Sdf och Polismyndigheten, gör Alkohol- och
tobakstillsyn tillsammans: 2 tillfällen per år.
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Gammal märkning på försäljningsställen

Vanliga fynd under 2016-2017 på stora kedjor i Stockholm
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Ändringar i tobakslagen 20 maj 2016
De nya reglerna började gälla 20 maj 2016, men det var tillåtet att
sälja paket fram till 20 maj 2017.
Från 20 maj 2017 är det förbjudet att sälja de gamla paketen.

Folkhälsomyndighetens Föreskrift (HSLF-FS 2016:44)
• Det måste vara minst 20 cigaretter i ett cigarettpaket.
• Hälsovarningar ersatte varningstexter.
• Ingrediensförteckning förbjöds på cigarettpaketen.
• Det får inte antydas att en viss vara har miljöfördel.
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Karakteristisk smak - detta gäller!
• Cigaretter och rulltobak får inte ha smaktillsatser förutom
mentol till maj 2020 (vattenpipstobak och andra produkter för
rökning får det).
• Andra tobaksvaror för rökning får ha smaktillsatser men inte
hänvisa till smak, doft, tillsatser eller antyda att de är mindre
skadliga, likna livsmedel eller kosmetisk produkt eller hänvisa till
att de har miljöfördelar.
• Örtprodukter för rökning får innehålla smaktillsatser men inte
antyda att de är mindre skadliga, likna livsmedel eller kosmetisk
produkt däremot hänvisa till smak, doft eller tillsatser.
• Endast snus får innehålla smaktillsatser och får hänvisa på
förpackningarna till smaker, dofter och livsmedel tex. alkohol. De
får dock inte på förpackningen hänvisa till att de har miljöfördelar.
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Hälsovarningar
Kortfattat gäller följande:
Cigaretter, rulltobak och vattenpipstobak ska ha så kallade
kombinerade hälsovarningar som består av varningstext och bild, både
på framsidan och baksidan av paketet. På den ena sidan ska det även
finnas informationstext: ”Tobaksrök innehåller 70 cancerframkallande
ämnen”. På den andra sidan ska det finnas allmän varning: ”Rökning
dödar”.
• Rökfria tobaksvaror, exempelvis snus och tuggtobak, ska ha
hälsovarning på de två största ytorna: ”Denna tobaksvara skadar
hälsan och är beroendeframkallande”.

• Övriga tobaksprodukter för rökning, exempelvis piptobak, cigariller
och cigarrer, ska ha hälsovarning och allmän varning.
• Örtprodukter för rökning, exempelvis rökmassa för vattenpipa utan
tobak, ska ha hälsovarning på förpackningens framsida och baksida:
”Att röka denna produkt skadar din hälsa”.
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Cigaretter
20 pack med hälsovarningar.

Vita & Röda Prince påträffat i Stockholms i City första gången i augusti 2016.
Under september-november 2016 tillkom flera märken.
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Räkna ut skatten på cigaretter 2018
Formel: 1,54 x 20 (cigaretter) + 1 % av högstaprismärkningen + 25 % moms
Exempel 30,80 + 0,50 = 31,30 + 7,70 (moms) = 39,00 kr
Tillverkningskostnad för 20 cigaretter + moms ca 2 kr
Summa: 41 kr
Därtill tillkommer distribution, lager, hyra för tobaksaffär, lön till försäljare samt
vinst.
Lägsta högstapris för 20-pack på den legala marknaden är 47:- (Apache)
Högsta pris är 71:- (Glenn)
Pall Mall, Winston, L&M kostar runt: 52-53 kr
Camel runt: 56-59 kr
Marlboro, Prince, kostar: 62-64 kr
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Snus
Skruf Original White.

Påträffat i Stockholms City samt Hässelby gård första gången i juni 2016.
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Duty Free, Snus

Bromma: Grovsnus, Lös, Duty Free, 42 gram, Spelbutik 2017.
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Nya produkter - Vit som gäller nu.
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Cigariller
Camel Activate Filter Cigarillos, 19 pack med varningstext.

Finns i cigarettstället på tex. Pressbyrån, ICA och 7-Eleven.
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Rulltobak

Östermalm: John Silver, 50 gram med Engelsk varningstext 2016.
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Rökmassa till vattenpipa utan tobak
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Porösa mineralstenar (zeolit)
Inget krav på märkning, ingen örtprodukt
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Blunt Wraps
- Blunt Wraps är rulltobak/cigarettpapper/cigarromslag gjort
av tobak.
- En blunt kallas en cigarr som töms på sitt innehåll och
istället fylls med marijuana.
- Blunt Wraps tillverkas främst i USA och Mellanamerika.
Det finns oftast en engelsk varningstext på dem:
NOT FOR SALE TO MINORS.
- Enligt Tobakslagen ska alla tobaksprodukter ha svensk
varningstext, vara lagligt införda i landet, punktskatt ska vara
erlagd och de ska inte säljas till någon under 18 år.
- Det kan även kallas för cones då är det en färdigrullad tomt
omslag.
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Blunt Wraps
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Råtobak - Råtobaksspill.
- Är en råvara bestående av allt från torkade och pressade
tobaksblad till finmalen tobak.
- Är oftast skattepliktig enligt Lag (1994:1563) om
tobaksskatt (LTS).

- Ska ha varningstext enligt tobakslagen. Antingen som
rulltobak eller som rökfri tobak.
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Information om märkning av vissa tobaksprodukter
- Länsstyrelsen har tagit fram en skrift för att vägleda
kommuner, polismyndigheten och näringsidkare om
korrekt märkning av förpackningar av så kallad
råtobak/råtobaksspill samt informera om hur
tillsynsmyndigheter kan agera om dessa tobaksprodukter
påträffas.

- Skriften är framtagen av: Länsstyrelsen Blekinge,
Länsstyrelsen Stockholm, Länsstyrelsen Västernorrland
samt Länsstyrelsen Jämtland.
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Glöm inte Folkölen!

- Lokalen ska vara avsedd för stadigvarande försäljning av livsmedel där det också säljs mat.
-

Ett brett livsmedelssortiment måste tillhandahållas. Det räcker inte med enstaka
matvaror. Ett brett sortiment av mejerivaror, torrvaror, pizzor, piroger, smörgåsar, fryst eller hämtmat samt grönsaker
ska finnas till försäljning. Att endast ha försäljning av läsk och godis anses vara bristfälligt (s.k. kiosksortiment). (prop.
2009/10:125).

-

Ordning & nykterhet ska råda på försäljningsstället och i dess närhet. Alkhollagen 3 kap. 5§.
I Alkohollagen finns inget krav på åldersdekal. I samband med tillsynsbesök
uppmärksamma butiken på lämpligheten att ha åldersdekal.

-

Marknadsföring. Är marknadsföringen måttfull? Finns det många skyltar med samma budskap? Kan
upplevas påträngande.

-

Kontrollera Folkölen. Går burken/flaskan att panta i Sverige? Skall stå PANT 1 KR. Kolla även efter en
EAN-kod

(European Article Number) börjar

i Sverige med 73. Då vet man att den är tillverkad i Sverige. Kolla samtlig öl.

Både i butiken, på lager och i övriga utrymmen.
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Tillsyn Stockholms Stad 1/1 - 16/11 - 2018
2018
2017
2016
2015
_________________________________________________________________
Tillsynsbesök enligt plan
739
851
985
996
Påkallad tillsyn
15
17
52
48
Tillsynsbesök med polismyndigheten
Påkallad tillsyn med polismyndigheten

45
7

112
19

77
10

93
3

Tillsyn med annan myndighet

-

1

1

-

Summa:
806
1000
1125
1140
_________________________________________________________________
Påkallad tillsyn Socialförvaltningen
6
Tillsyn Socialförvaltningen
2
7
5
Kontrollbesök receptfria läkemedel
152
86
124
110
Summa:
Totalt:

158

88

131

115

964

1088

1256

1255
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Kontrollköp av tobak, folköl och receptfria läkemedel
1 maj 2014 infördes möjligheten att genomföra kontrollköp.

- Enligt bestämmelser i tobakslagen (1993:581),
alkohollagen (2010:1622) och lagen (2009:730) om
handel med vissa receptfria läkemedel, så kan kommunen
göra kontrollköp av tobak, folköl och receptfria läkemedel.
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Vad är ett kontrollköp?
- Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år med ett
ungdomligt utseende testar om det går att handla tobak
folköl eller läkemedel utan legitimation.
- Lagen ger kommunen bättre möjlighet att kontrollera att
den som säljer tobaksvaror och folköl förvissar sig om att
kunden fyllt 18 år. Samma sak gäller för läkemedel då
kommunen är kontrollmyndighet.
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Vad är ett kontrollköp?
- Resultatet från kontrollköpet ska användas som
underlag för att skapa en dialog mellan kommunen
och försäljningsstället.
- Kommunen har rätt att genomföra kontrollköp utan i
att i förväg berätta om det. Däremot ska kommunen
snarast efter kontrollköpet underrätta försäljningsstället att
ett kontrollköp ägt rum och om resultatet.
- Ett kontrollköp får inte användas av kommunen som
underlag för någon administrativ åtgärd mot
försäljningsstället. Det betyder att kommunen till
exempel inte får meddela ett försäljningsställe
försäljningsförbud.
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Rekrytera ungdomar! Kontrollköpskväll 2018

* Affischer på gymnasieskolor och info på stadens
hemsida.
* Flera stadsförvaltningar delade på Facebook.
* Infokväll i Farsta, 28 maj: 20-30 meters kö
utanför och drygt 135 ungdomar som vill ha
jobbet.
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Ett arbetspass med kontrollköp
-

Ungdomarna intervjuas och behovsanställs och har 125 kr per timme.

-

Ungdomar från olika området anställs med olika kön och erfarenheter.

-

Ungdomen kontaktas av en handläggare vid behov. Hen får mail, sms
eller bli uppringd.

-

En mötesplats bestäms och där gås igenom vad som ska köpas och
vilket område det gäller för dagen. (Man arbetar INTE med kontrollköp i den
stadsdel som man bor eller där man går i skola).

-

Genomgång vad som ska tittas på i försäljningsstället och vart man ska
återsamlas efter kontrollköpet.

-

Sedan fyller ungdomen i ett protokoll. Om hen får köpa går handläggaren
in ensam och gör ett återköp och eller feedback. Ungdomen väntar
utanför.
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Frågor som besvaras efter kontrollköpet
-

Frågande säljaren efter legitimation?

-

Frågade säljaren hur gammal du var?

-

Var det en man eller kvinna som sålde, vilken ålder hade säljaren?

-

Såg du några klistermärken/skyltar med 18-årsgräns vid kassan för
inköp av tobak eller folköl?

-

Var det många personer i kö? Fanns det flera kassor?

-

Fick du kvitto? Om du fick köpa, vad kostade varan?
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Förhållningssätt och regler för dig som
kontrollköpare i Stockholms stad
- Du ska klä dig barnsligt, inte försöka se äldre ut. Använd
inte smink.
- Du ska lämna legitimationen hos handläggaren. Den skall
inte tas med till försäljningsstället.
- Du ska inte tjata dig till att få köpa tobak eller folköl. Nekas
du att handla går du direkt ut. Du ska ta emot kvitto om du
erbjuds det och lämna detta till handläggaren.
- Blir säljaren arg eller uppträder så du känner dig hotad
ska du omedelbart gå ut ur butiken.
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Kontrollköp i Stockholms stad

• Camel Breeze (tidigare Camel Activate) är en av de populäraste
cigaretterna bland ungdomar i Stockholms stad för tillfället. Flera av
kontrollköpen görs på detta märke och modell.
• Lidl har egna cigarettmärken som Goldfield, Templeton & Balance.
• Kontrollköp genomförs även på andra produkter som, receptfria
läkemedel, snus och folköl.
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Kontrollköp, Sdf, Stockholms stad 1/1-15/11 - 2018
2018

Sålt Tobak

Omgångar Datum

Norrmalm sdf
Östermalm sdf
Kungsholmen sdf
Södermalm sdf

23
44
4
65

5
7
2
3

2
2
1
2

1/3, 15/5

Enskede-Årsta-Vantör sdf
Hägersten-Liljeholmen sdf
Farsta sdf
Skarpnäck sdf
Skärholmen sdf
Älvsjö sdf

118
34
89
30
28
39

11
1
15
3
5
9

4
1
5
2
1
4

13/6, 11/7, 23/8, 28/8

Hässelby-Vällingby sdf
Bromma sdf
Rinkeby-Kista sdf
Spånga-Tensta sdf

48
46
17
9

2
9
3
1

2
4
1
1

27/2, 19/6

Summa

594

77

32 kontrollköpsomgångar

1/3, 31/10
15/5
23/4, 10/7

27/6
6/4, 14/6, 15/6, 31/10, 1/11
9/4, 10/4
19/6
6/4, 14/6, 31/10, 1/11

27/2, 3/4, 19/6, 25/9
14/11
30/10
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Kontrollköp, 26 feb - 2 mars 2018, Sportlovet v.9 Stockholms stad
Stadsdelsförvaltning

Antal

Sålt Tobak

Datum

Norrmalm
Östermalm

8
12

5
2

1 mars

Bromma
Hässelby-Vällingby

11
34

5
2

27 februari

Totalt

65

14

4 kontrollköpsomgångar*

1 mars

27 februari

*10 av 14 försäljningsställen var kedjor.
4 st Pressbyråer, 2 st 7-Eleven, 1 st ICA, 1 st Circle K, 1 st Ö&B och 1 st Nära Dej.
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Kontrollköp, 29 okt - 2 nov 2018, Höstlovet v.44 Stockholms stad
Stadsdelsförvaltning

Antal

Sålt Tobak

Datum

Spånga-Tensta
Östermalm

9
32

1
5

30 oktober

Farsta
Älvsjö

38
13

2
0

31 oktober-1 november

Totalt

92

8

6 kontrollköpsomgångar*

31 oktober

31 oktober-1 november

*5 av 8 försäljningsställen var kedjor.
2 st Hemköp, 1 st 7-Eleven, 1 st Lidl samt 1 st COOP.

Totalt 108 st kontrollköp höstlovet 2017.
10 av 16 försäljningsställen var kedjor.
3 st Hemköp, 3 st Pressbyrån, 2 st 7-Eleven, 1 st OK/Q8 samt 1 st COOP
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Kontrollköp, Sdf, Stockholms stad 2015-2017
2017
2016
2015
Totalt
_________________________________________________________________
Kontrollköp tobak enligt plan
678
791
600
2074
Kontrollköp folköl enligt plan
5
8
6
19
Kontrollköp, tobak/folköl uppföljning
50
50
192
277
Summa:
733
849
798
2380
_________________________________________________________________
Antal försäljningsställen som sålde tobak
87
107
167
361
Antal försäljningsställen som sålde folköl
1
3
4
Totalt antal försäljningsställen som sålde:

87

108

170

365

12%
13%
22%
15%
_________________________________________________________________
Totalt antal kontrollköpsomgångar
36
51
46
133
Totalt antal försäljningsställen som sålde i %:
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Inköpsstudie (Provköp) Folköl & Tobak,
på butiker Östermalm, Stockholm
Period: Januari 2009 - november 2009. 20 provköpsomgångar.
Antal %
100

90
80
70

77

60
61
50

55
51

57
52

40
39

30

2

20
10
0

0

0

0

Antal butiker: 377 st. Antal butiker som sålde: 98 st.
Antal besökt tobak: 232 st.
Antal besök SNUS: 84 st.
Antal besök Folköl: 61 st.

Kontrollköp Socialförvaltningen 11/6 - 15/11 - 2018
Receptfria Läkemedel
Norrmalm sdf
Östermalm sdf
Kungsholmen sdf
Södermalm sdf

2018

Sålt

Bortfall

Omgångar Datum

71
47
30
74

31
14
11
31

3
3
2

4
3
1
7

13/6, 14/6, 18/6, 21/6
15/6, 18/6, 8/11
12/6
21/6, 25/6, 21/8, 22/8, 12/10,
19/10, 8/11

Enskede-Årsta-Vantör sdf
Hägersten-Liljeholmen sdf
Farsta sdf
Skarpnäck sdf
Skärholmen sdf
Älvsjö sdf

42
39
16
13
12
8

17
17
4
3
1
1

3
4

Hässelby-Vällingby sdf

12

Rinkeby-Kista sdf
Spånga-Tensta sdf

23
14
8

Summa

397

Bromma sdf

2
5
2
1
1
1

27/6, 28/6

1

1

26/6

8
5

5

1
1

155

21

12/6, 12/10, 19/10, 8/11, 15/11
29/6, 15/11
25/6
19/10
29/6

20/6
11/6

29 kontrollköpsomgångar
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Kontrollköp i Stockholms stad

• Gör ingen skillnad på stora och små butiker.
• I vissa områden i Stockholm är det de stora
kedjorna som säljer mest som tex. 7-Eleven,
Pressbyrån, Hemköp, Coop, ICA, Willys mfl.
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Kontrollköp i Stockholms Stad
Lite råd och tips!
• Den bästa kontrollköpen är de som blir av.
• Se kontrollköpen som en del av tillsynen. Jobba kontinuerligt och
långsiktigt.
• Gör kontrollköp på samtliga försäljningsställen. Inga undantag!
• Planera och sprid ut kontrollöpsomgångarna under året på olika dagar
och tider.
• Ge feedback till samtliga försäljningsställen. Både muntligt och
skriftligt! Dela ut Folkhälsomyndighetens infoblad om kontrollköp
på plats. Skicka sedan brev att kontrollköp har genomförts av
kommunen. Glöm EJ tid, datum, år och vem det kan kontakta vid
frågor.
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Stockholmsenkäten, Stockholms stad, Östermalm
Elever under 18 år som köper cigaretter eller snus
själv i butik eller kiosk (bland de som röker eller snusar
dagligen eller ibland).

År 9, Flickor
År 9, Pojkar
År 2, Flickor
År 2, Pojkar

2018
48 %
45 %
38 %
65 %

2008
98 %
94 %
100 %
96 %
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Stockholmsenkäten, Stockholms stad
Elever under 18 år som köper cigaretter eller snus själv i butik eller kiosk
(bland de som röker eller snusar dagligen eller ibland).

Hela staden totalt
År 9, Flickor
År 9, Pojkar
År 2, Flickor
År 2, Pojkar

2018
40 %
50 %
44 %
62 %

2016
48 %
40 %
52 %
62 %

2014
48 %
52 %
53 %
59 %

2012
49 %
52 %
53 %
65 %

2010
49 %
52 %
54 %
62 %

2008
98 %
86 %
96 %
92 %
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Så här kan det se ut…

Felmärkta tobaksprodukter med finsk varningstext

Olaglig förvarig av alkohol
Vin, Whisky, cigaretter mm.

Lönnfack med smuggeltobak

Skruvar till lönnfacket

Knivar, batonger, tårgas, knogjärn mm.

Så här kan det se ut…

Spånga-Tensta

Bromma

Årsta Partihallar

Kungsholmen
Hässelby-Vällingby

Media

Har Ni något viktigt att säga?
- Perfekt sätt att nå ut på.
- Ligg steget förre. Vilket budskap vill Ni föra ut?
- Utnyttja media istället för tvärtom.
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Artikel i Dagens Nyheter (DN), 7 mars 2018
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Saxat ur pressen
Lyckat samarbete mellan polis &
tillsyn på Östermalm

Allt fler fynd av
smugglad tobak

Smuggelcigaretter på
Östermalm
Tidningen Karlavagnen, 24 november 2011

Mitt i Östermalm, Nr: 46, 15 november 2011

Tuff jakt på
olaglig tobak

Var tionde närbutik
säljer smuggelcigg

Mitt i Östermalm, Nr: 8, 22 februari 2011

Östermalmsnytt, Nr: 8, 26 februari 2011

Illegal tobak beslagtogs
i Årsta partihallar
Dagens Nyheter, 19 april 2012

Saxat ur pressen
Tobakshandlare underlättar
ungas allt mer tilltagande
vana att röka cannabis

Tobakskontroller
i Sigtuna
Märsta.nu, 31 januari 2012

Sveriges Radio P4 Stockholm, Stockholm Idag,
13 juli 2011

Nya, tuffare tobakslagen har
visat sig vara tandlös
SVT, Uppdrag Granskning, 21 september 2011

Sprit och svartcigg hittat i godisbutik
Vi i Vasastan, 23 februari 2012

Saxat ur pressen
Lagändring ska stoppa
tobakslangning till barn
Dagens Nyheter, Artikelserie, 25 oktober 2012

Razzior ska bekämpa
smuggling
Dagens Nyheter, Artikelserie 27 oktober 2012

Tufft att ha kiosk för den
som följer regler
Dagens Nyheter, Artikelserie, 30 oktober 2012

Administrativa åtgärder – När försäljningen
brister
- Tillsynsärende. I varje tillsynsärende kommuniceras underlaget för beslut
med försäljningsstället. Ett yttrande begärs in tillsammans med försäljningsstället
egenkontrollprogram. Beslut i tobaksärenden innebär antigen att avskriva ärendet
eller meddela Föreläggande. Med eller utan vite.

- Förbud. Med vite, helt försäljningsförbud upp till sex månader
eller meddela varning.
-

För folkölsärende innebär det antingen att avskriva tillsynsärendet, meddela
varning eller förbud att sälja folköl (6 månader eller 12 månader).

-

Beslut fattas i enlighet med den delegationsordning som finns i respektive nämnd.
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Sammanfattning
-

Brottspreventivt och förebyggande.
Hårt arbete gäller. Arbeta långsiktigt!
Tjänstekort och yrkeskläder.
Arbetar alltid två och två.
Täta, oanmälda och noggranna tillsynsbesök, alla dagar i veckan,
dagtid, kvällar och helger.
Gör ingen skillnad på stora kedjor eller försäljningsställen.
Glöm inte att använda kontrollköp som metod i arbetet.
Vid anmälan besöker vi försäljningsstället och delar ut en infopärm.
Dialog med försäljningsstället.
Utbildar på plats på försäljningsstället och genomför centrala
utbildningar flera gånger per år.
Samverkan med Polismyndigheten, Länsstyrelsen,
Folkhälsomyndigheten, Tullen, Skatteverket etc. när det behövs.
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Mer info
Tobak och alkohollagen:

www.riksdagen.se
Föreskrifter, kontrollköp och annan info på Folkhälsomyndighetens hemsida:

www.folkhalsomyndigheten.se
Stockholms stads hemsida runt Tobak, Folköl, Receptfria Läkemedel och
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

www.stockholm.se/fot
Marknadsföring/Reklam. Kontakta Konsumentverket (KO), Telefon: 0771-42 33 00.
Mail: konsumentverket@konsumentverket.se

www.konsumentverket.se
Kolla snabbt och gratis ett försäljningsställe:

www.allabolag.se
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Har arbetat med handledning, tobakstillsyn och föreläst
på följande orter i landet.
Stockholms Stad: Östermalm, Södermalm, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby,
Skarpnäck, Kungsholmen, Farsta, Enskede-Årsta-Vantör, Bromma, HägerstenLiljeholmen, Rinkeby-Kista, Älvsjö, Skärholmen samt Norrmalm.

Stockholms Län: Nacka Kommun, Sigtuna Kommun, Österåkers Kommun, Upplands
Bro Kommun, Värmdö Kommun, Järfälla Kommun, Tyresö Kommun, Täby Kommun,
Vallentuna Kommun, Botkyrka Kommun, Nynäshamn Kommun, Södertälje Kommun,
Upplands Väsby, Nykvarns Kommun, Solna stad, Lidingö stad, Haninge Kommun,
Salem Kommun samt Sollentuna Kommun.
Dalarnas Län: Älvdalens kommun, Rättviks Kommun, Falu Kommun, Borlänge
Kommun, Hedemora Kommun och Malung-Sälens Kommun.
Norrbottens Län: Arvidsjaur och Luleå.
Västerbottens Län: Umeå och Lycksele.
Jämtlands Län & Västernorrlands Län: Östersund.
Kronobergs Län & Kalmar Län: Kosta.
Blekinge Län: Ronneby.
Södermanlands Län: Nyköping.
BRÅ, Råd för framtiden, 19-20 april 2018: Örebro.
LUFT, 2017: Eskilstuna, Förebygg.nu 2017: Göteborg.

Tack!

Conny Carlsson
Samordnare, Tobak, E-cigaretter, Folköl & Receptfria Läkemedel

conny.carlsson@stockholm.se

08-508 25 012

Socialförvaltningen
Staben för stadsövergripande
sociala frågor
Box 44, 123 21 Farsta
Telefon: 08 - 508 25 012

