BIL AGA 1

Formulär för bedömning av tillsyn över
handel med tobak och liknande produkter
Kommun:

Bedömning för år:
Granskningsområde 1: Tillståndsprövning
a. Kommunen har granskat den personliga och ekonomiska
lämpligheten enligt 5 kap. 2 § LTLP.

					Ja ❏

Nej ❏

Länsstyrelsens bedömning av granskningsområde 1
Godkänd ❏
Ej godkänd ❏

Granskningsområde 2: Rutiner för anmälan och egenkontrollprogram
för försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare
a. Kommunen har en rutin för att ta emot anmälan och egenkontrollprogram
från näringsidkare enligt 5 kap. 15, 17 §§ LTLP.
				Ja ❏

Nej ❏

b. Kommunen har gjort en bedömning att egenkontrollprogram är lämpligt
utformade för näringsidkares verksamhet enligt 5 kap. 17 § LTLP.

Nej ❏

Länsstyrelsens bedömning av granskningsområde 2
Godkänd ❏
Ej godkänd ❏

Ja ❏

Granskningsområde 3: Tillsyn
Tillsyn handel med tobaksvaror
a. Hur många försäljningsställen med tobaksvaror hade tillstånd i kommunen aktuellt år?

b. Hur många enskilda försäljningsställen har fått tillsynsbesök av kommunen aktuellt år?

c. Hur många tillsynsbesök gjordes totalt hos försäljningsställen för tobaksvaror aktuellt år?

d. Kommunerna bedriver tillsyn enligt 7 kap. 3, 4 §§ LTLP över efterlevnaden av bestämmelserna om:
-

hälsovarningar m.m. i 3 kap. 1, 3 §§ LTLP på försäljningsställen

-

spårbarhet och säkerhetsmärkning enligt 3 kap. 7 § LTLP

-

Ja ❏

Nej ❏

Ja ❏

Nej ❏

marknadsföring m.m. i 4 kap. 1, 2, 5, 6 och 7 §§ LTLP när det gäller
marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till försäljningsställen

Ja ❏

Nej ❏

handel m.m. enligt 5 kap. 6, 12 §§ LTLP

Ja ❏

Nej ❏

		

					

e. Vid hur många försäljningsställen genomfördes kontrollköp av tobaksvaror aktuellt år?

f. Hur många kontrollköp genomfördes totalt på försäljningsställen för tobaksvaror aktuellt år?

Tillsyn handel med e-cigaretter och påfyllningsbehållare
g. Hur många försäljningsställen med e-cigaretter och påfyllningsbehållare fanns anmälda i
kommunen aktuellt år?

h. Hur många enskilda försäljningsställen har fått tillsynsbesök av kommunen aktuellt år?

i. Hur många tillsynsbesök gjordes totalt hos försäljningsställen för e-cigaretter och
påfyllningsbehållare aktuellt år?

j.

Vid hur många försäljningsställen genomfördes kontrollköp av e-cigaretter och
påfyllningsbehållare aktuellt år?

k. Hur många kontrollköp genomfördes totalt på försäljningsställen för e-cigaretter och
påfyllningsbehållare aktuellt år?

Handläggning och dokumentation
l. Kommunens handläggning och dokumentation sker i enlighet med
25 och 27 §§ förvaltningslagen.

Godkänd ❏

Ja ❏

Nej ❏

						Ja ❏

Nej ❏

Ej godkänd ❏

Granskningsområde 4: Samverkan och underrättelser
a. Kommunen underrättar Polismyndigheten om förhållanden som
är av betydelse för tillsynen.

❏

Ej godkänd ❏

Länsstyrelsens slutliga bedömning av kommunens tillsyn
över handel med tobak och liknande produkter
Godkänd ❏

Ej godkänd ❏

Övriga kommentarer:

Solna Nobels väg 18, 171 82 Solna Östersund Box 505, 831 26 Östersund
www.folkhalsomyndigheten.se

