Lagstiftning, tillsyn och
policyarbete

Agenda



Betydelsen av effektiv tillsyn, Suzanne Bengtsson, Visir och Länsstyrelsen
Stockholm



Nya EU-gemensamma bestämmelser inom tobaksområdet och hur det
påverkar svensk lagstiftning, Josefin Jonsson, Folkhälsomyndigheten



Kontrollköp som metod i tillsynsarbetet, Conny Carlsson, Stockholms stad



Tobaksfritt HVB-hem, hur man lyckas med god omvårdnad hela
placeringen, Lena Rydman och Charlotte Nycander, Vilhelmsro HVB-hem

Vad styr tobakstillsyn?
•

WHO - tobakskonvention, Framework Convention on Tobacco Control

•

EU - Tobaksproduktdirektivet

•

Tobakslag(1993:581)

•

Tobaksförordning (2016:354)

•

Föreskrifter: Folkhälsomyndigheten-Konsumentverket-Livsmedelsverket

•

Rättspraxis – få domstolsbeslut i högre instans

•

Lag (1994:1563)om tobaksskatt

•

Lag (2017:425)om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

•

Förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Vilka utför tillsynen av detaljhandel
och rökfria miljöer


290 kommuner, ibland i samarbete



Polisen endast vissa delar



21 länsstyrelser



Folkhälsomyndigheten



Arbetsmiljöverket



(Skatteverket, Tullverket)

Vad ska kontrolleras i tobaksbutiken
och gällande rökfria miljöer


Egenkontroll



Informera personal



Åldersgräns- Langning



Skylt/dekal



Ej styckeförsäljning



Marknadsföring/Reklam får inte vara påträngande, uppsökande
uppmana till bruk.



Märkning (vid denna tillsyn kan man upptäcka smuggelcigaretter)



Rökfria miljöer: Att det inte förekommer tobaksrökning eller något som
uppmanar till tobaksrökning

eller

Hur ska tillsynen bli effektiv


Tobaksbranschen besöker butiker flera gånger per månad och lanserar nya produkter
och ny reklam



Försäljningsställen för tobak får inte tillsynsbesök ens en gång per år av kommunen. Än
värre är det med de rökfria miljöerna.



De allra flesta tjänstemän som utför tobakstillsyn gör det som en liten del av en tjänst och
ofta som ensamarbete, Det är svårt att vara påläst och uppdaterad om man inte arbetar
med det ofta.



Tillsynsbesök och kontrollköp borde ske flera gånger under året efter en riskbedömning
t.ex. oftare nära skolor eller om det noterats brister.



Alltid agera vid avvikelser och följa upp att det blir åtgärdat.



Allt är dock inte reglerat i lagstiftning än t.ex. så är det inte förbjudet att langa tobak eller
att röka på lekplatser



Vi hoppas på en proposition med bl.a. fler rökfria miljöer, tillståndsplikt och
exponeringsförbud.

Glöm inte!


Mindre än 5 % ska röka 2025



Det gäller att enträget jobba på till dess

