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Folköl 

 
Lokalen ska vara en godkänd livsmedelsanläggning avsedd för stadigvarande verksamhet med 

livsmedel och där mat serveras samtidigt. Servering får inte påbörjas innan anmälan gjorts till 

kommunen. Särskilt egenkontrollsprogram ska finnas över serveringen. Verksamheten ska vara 

anmäld till kommunen innan försäljning påbörjas. Särskilt egenkontrollsprogram för verksamheten ska 

finnas. 

Riktlinjer 

Livsmedelssortimentet ska omfatta en god mix av mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, grönsaker 

och frukt samt ett brett utbud av konserver liksom djupfrysta varor. Som matvaror brukar också räknas 

pizzor, piroger, och smörgåsar av varierande art. En individuell bedömning görs självklart i varje 

enskilt fall, men bedömningen görs att volymen av öl inte får överstiga volymen av livsmedel.  

Om detta inte följs kan kommunen ge muntlig och skriftlig varning och i förlängningen även förbjuda 

butiken att sälja folköl upp till 12 månader. 

 

En årlig register/tillsynsavgift för detaljhandel tas ut av butiker i Kommunen 

Tobak 

 
Tobak får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte fyllt 18 år. Den som lämnar ut 

tobaksvaror ska förvissa sig om att mottagaren är minst 18 år. Man får inte heller sälja till någon om 

man tror att varan är avsedd för någon under 18 år. Den som säljer tobak ska anmäla detta till 

kommunen senast när försäljning påbörjas. På varje försäljningsställe ska det finnas en tydlig och klart 

synbar skylt om information om förbudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till den som inte har fyllt 

18 år.  

 

Till anmälan till kommunen om tobaksförsäljning ska näringsidkaren bifoga egentillsynsprogram och 

de övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. 

Näringsidkaren ska ge personalen den information och det stöd som behövs för att personalen ska 

kunna följa denna lag och anslutande föreskrifter. 

 

Markandsföring av tobaksvaror får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. 

Kommunala beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

Riktlinjer 

Varje försäljningsställe ska få ett årligt tillsynsbesök av kommunens kontrollant. Samarbete sker även 

med polismyndigheten för särskilda insatser och kontroll över förekomsten av olaglig försäljning. 

 

En årlig register/tillsynsavgift för detaljhandel tas ut av butiker i Kommunen.  

 

De rutiner som tillhör ett tillsynsbesök innehåller generellt: 

 

 Information om viktiga bestämmelser i Tobakslagen 

 

 Försäkra sig om att försäljningsstället har ett egentillsynsprogram/egenkontrollprogram som är 

anpassat efter verksamheten 

 

 Försäkra sig om att det på försäljningsstället finns minst en tydlig och klart synbar skylt med 

information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksvaror till den som inte har fyllt 18 år. 
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 Försäkra sig om att lösa cigaretter eller förpackningar med färre än 19 cigaretter inte säljs på 

försäljningsstället. 

 

 Försäkra sig om att den marknadsföring som förekommer på försäljningsstället inte är 

påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak. Kontroll att det inte finns 

reklamskyltar för tobak utanför försäljningsstället. 

 

 Undersöka prissättningen och märkningen av Råtobak och annan tobak. 

 

 

Vid uppmärksammade brister vidtar kommunen följande åtgärder: 

 

 Tillsynsbesök och samtal om bristerna dokumenteras och kommuniceras säljaren 

 Vid upprepade brister utan rättelse kan villkor om total legitimationskontroll av alla tobaks köpare 

utfärdas för tre till sex månader. 

 Vid fortsatta brister kan beslut om vite åläggas butiken, I första hand om försäljning av tobak sker 

utan att legitimationskontroll utförs 

 

Vitesbelopp: 

Enligt Statens folkhälsoinstitut är grunden för ett vitesbelopp att det inte ska löna sig att betala vite och 

fortsätta med olaglig verksamhet. Vitesbeloppet kan ställas i relation till butikens omsättning 

 

Kontrollköp 

Efter en lagändring är det numera tillåtet för Kommunerna att tillämpa s.k. kontrollköp. 

 

Ett kontrollköp går till på det sättet att en ungdom som precis fyllt 18 eller ser ut att vara runt den 

åldern går in och köper tobak. Huvudsyftet är att undersöka om verksamheten har 

legitimationskontroll. 

Detta är en förebyggande åtgärd som kommunen har till förfogade. Det är inte straffsanktionerat 

eftersom ungdomarna innehar en laglig ålder men huvudsyftet är att man ska på ett smidigt sätt kunna 

kontrollera legitimationskontrollen på verksamheten.  

 

Om man inte ber om legitimation har kommunerna som mål att samtala med näringsidkaren och 

försöka få till en förebyggande insats. Ytterligare kontrollköp kan då komma att ske på stället. 

 

 

Johannes Glanz 

 

 


