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Verksamhetsområde

Beskrivning

Handläggning av anmälan och tillsyn över försäljning av tobaksvaror och folköl regleras av tobakslagen och alkohollagen.
Kommunen tar emot anmälningar om försäljning av tobak och folköl från försäljningsställets juridiska person och skickar
4.1 Miljö- och hälsoskydd bekräftelse om anmälan är komplett. Kommunen utövar yttre tillsyn genom tillsynsbesök och återkopplar om brister föreligger
till försäljaren. Vid upprepade brister påbörjas ett ärende som kan leda till straffåtgärder.
Process
4.1.6.2 Anmälan och
Kommunerna har sedan augusti 2010, bl. a tillsammans med polisen, tillsyn över försäljning av tobak. Detta innebär annat att
tillsyn folköl och tobak
den som ska sälja tobak måste anmäla detta till kommunen innan försäljning påbörjas. Kommunen kontrollerar att försäljning
inte sker till minderåriga, att handlaren har ett egenkontrollsprogram och att tobaken har rätt varningstext.
Tillsyn kan resultera i iakttagelse av brister eller felaktigheter hos ett försäljningsställe. Om möjligt åtgärdas bristerna utan
någon varning på plats eller med en kort varsel. Det kan dock hända att kvarvarande brister inte åtgärdas trots påminnelser och
då kan en utredning påbörjas. Om de ansvariga på ett försäljningsställe inte vidtar nödvändiga åtgärder kan varning, erinran,
eller böter bli följden. Vid upprepade gånger (3 gånger i rad) kan även försäljningsförbud bli aktuellt. Beslut om dessa
straffåtgärder tas enligt gällande delegationsordning. Kommunicering sker med försäljningsställets ansvarig. Även i samband
med varje tillsynsbesök lämnas en kopia av berört tillsynsprotokoll och ev. nödvändig information och/eller ev. anmärkning till
tillståndshavare.
Tillsyn görs i enlighet med gällande tillsynsplan och enligt årets tillsynsplanering med reservation för ändringar av planeringen.
Samtliga händelser och korrespondens registreras i IT-systemet OL2. Mölndals Stad tar ut tillsynsavgifter för bl.a. att täcka
kostnader för kommunens tillsynsverksamhet. Andra kostnader kan förekomma under genomförandet av tillsyner, t.ex.
tolkkostnader.
Rättslig grund: Försäljning av tobak regleras av tobakslagen (SFS 1993:581). Tillsyner över alkoholservering samt försäljning
av alkoholhaltiga drycker regleras av (2010:1622).
Överklagan av beslut: se process 1.4.1
Ansvarig för ärendet är handläggaren. Handläggaren registrerar själv upprättade och utgående handlingar. Handläggaren
ansvarar även för att avsluta ärenden. Arkivering sker genom att bevarande handlingarna registreras i Platina som är anslutet till
stadens e-arkiv.

Aktivitet
Hantera anmälan

Databärare Sökväg
Handlingstyp
Gallring
Anmärkning
Anmälan om försäljning 2 år efter det att OL2
Ärendeakt
Inkluderar
av tobaksvaror och folköl försäljningsBokstavsordning, egenkontrollprogram
stället upphör
företagsvis

Begäran om
komplettering

2 år efter det att OL2
försäljningsstället upphör

Ärendeakt
Bokstavsordning,
företagsvis

Bekräftelse om att
anmälan är komplett

2 år efter det att OL2
försäljningsstället upphör
2 år efter det att OL2
försäljningsstället upphör

Ärendeakt
Bokstavsordning,
företagsvis
Hängmapp
Bevaras i ärenden
bokstavsordning, som leder till
kommundelsvis utredning om förbud,
föreläggande eller
vite
Hängmapp
Bevaras i ärenden
bokstavsordning, som leder till
kommundelsvis utredning om förbud,
föreläggande eller
vite
Hängmapp
Bevaras i ärenden
bokstavsordning, som leder till
kommundelsvis utredning om förbud,
föreläggande eller
vite
I det diarieförda Registreras och
F1
hanteras även i OL2.
ärendet.

Korrespondens med
näringsidkaren

Yttre tillsyn

Utöva inre tillsyn

Seriesignum

Tillsynsprotokoll

2 år efter det att OL2
försäljningsstället upphör

Begäran om åtgärder

2 år efter det att OL2
försäljningsstället upphör

Utredning

Bevaras

Platina

Arkivering sker i
Platina och handlingar i
OL2 kan gallras vid
inaktualitet.

Övrigt

Beslut vid straffåtgärder

Bevaras

Platina

I det diarieförda
ärendet

Kan vara
F1
delgeringsbeslut eller
nämndbeslut.
Registreras och
hanteras även i OL2.
Arkivering sker i
Platina och handlingar i
OL2 kan gallras vid
inaktualitet.

Årssammanställningar,
statistik och rapport

Bevaras

Platina

I det diarieförda
ärendet

Till nämnden,
tillsynsmyndigheter
och SKL

Papper

Handläggare

Handlingar kan gallras
efter det att de scannats
in i systemet OL2.
Förutsatt att
underskriven handling
inte behövs för att
kunna hävda juridisk
giltighet.

Handlingar på papper som Gallras vid
scannats in till OL2
inaktualitet

F1

