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Åldersgräns vid tobaksköp
Riksdagen beslöt den 9 oktober att införa en åldersgräns på 18 år för tobaksköp som ska gälla från och med 1 januari 1997 (prop 1995/96:228, Socialutskottets betänkande 1996/97:4).
Beslutet innebär att en åldersgräns införs för köp av alla tobaksvaror oavsett
försäljningsform. Enligt beslutet ankommer det på dem som säljer tobak att
se till att försäljningsförbudet upprättshålls. En straffsanktion kopplas också
till regeln om åldersgräns.
Enligt beslutet ska kommunerna ha den lokala tillsynen över efterlevnaden
av åldersgränsen för inköp av tobak. Länsstyrelsen kommer att svara för tillsynen inom länet och Socialstyrelsen blir central tillsynsmyndighet.
Motivet för att kommunerna ska svara för den primära tillsynen är enligt
beslutet att de är tillsynsmyndighet enligt livsmedelslagen. Ungefär hälften
av försäljningsställena för tobak säljer också livsmedel. Kommunernas miljöoch hälsoskyddsnämnder utövar redan idag också den omedelbara tillsynen
enligt tobakslagen när det gäller miljöer och lokaler för vilka Socialstyrelsen
har den centrala tillsynen.
I remissvaret över utredningen ”Åldersgräns vid tobaksköp” avvisade
Svenska Kommunförbundet förslaget att kommunerna skulle ha tillsynen
med hänvisning till att kommunerna inte har resurser att klara av nya
tillsynsuppgifter.
I propositionen preciseras inte närmare hur tillsynen enligt tobakslagen ska
ske. Socialdepartementet utgår ifrån att tillsynen kan ske i samband med
livsmedelstillsynen och enligt deras bedömningar kan därför tillsynen till
stor del integreras i den redan befintliga verksamheten.
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Vid överläggningar med Socialdepartementet har Kommunförbundet
framfört att kommunerna själva ska få utforma och bestämma
ambitionsnivån i tillsynen samt vilken förvaltning som ska utöva denna. Det
ska heller inte resas några krav på att kommunerna anslår särskilda resurser
för tillsynen. Vidare framfördes att vi förväntar oss att Socialstyrelsen avstår
från alla former av påverkan på kommunernas tillsynsverksamhet genom
t.ex. föreskrifter och allmänna råd.
Förbundet fick ett positivt gensvar på önskemålen mot bakgrund av överenskommelsen om kommunernas ekonomiska läge.Vi förväntar oss därför att
våra åsikter respekteras när tillsynsverksamheten rörande åldersgräns för
tobaksköp övervägs i detalj.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Irene Lindström,
tfn 08-772 43 69.
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