Riktlinjer för tillsyn och försäljning
av folköl & tobak, samt tillsyn av
rökfria miljöer, Ragunda Kommun

Antagna av Kommunstyrelsen 2013-02-05 § 14

Riktlinjer gällande tillsyn över försäljning av folköl.
Enligt 5 kap 5 § Alkohollagen är detaljhandel med folköl tillåten, med de inskränkningar som
föreskrivs i denna lag, under villkor att verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra
utrymmen i byggnader och transportmedel
1. som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1
livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och
2. som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat
Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den
kommun där försäljningen sker. Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har
gjorts. En bekräftelse på inlämnad anmälan skickas till den som lämnat anmälan.
Den som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild kontroll
(egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har nödvändiga
kunskaper om vad som gäller för försäljningen. För egenkontrollen ska det finnas
ett särskilt program. Kopia av detta skall lämnas till tillsynsmyndigheten.
Tillsyn över försäljning av folköl
Tillsyn genomförs som inre och yttre tillsyn.
Inre tillsyn genomförs genom informationshantering, remisser och rapporter.
Den yttre tillsynen genomförs på serverings- eller försäljningsstället och kan ha ett
informativt syfte eller genomföras i kontrollsyfte. Kontrollen skall i första hand
inrikta sig på att försäljningen ej sker till personer under 18 år eller om det finns
anledning att misstänka langning.
Tillsyn som genomförs kan vara oanmäld eller anmäld och vara en rutinkontroll
eller en påkallad tillsyn, i informativt syfte eller för informationsinhämtning.
Tillsynen kan genomföras samordnad med andra myndigheter eller enskilt.
Dokumentation
Genom att dokumentera tillsynen i tillsynsprotokoll ökar värdet på den insamlade
informationen och kommunens möjligheter att vidta administrativa åtgärder, om
nödvändigt, ökar. Användandet av tillsynsprotokoll ger en likformighet i tillsynen
och gör den jämförbar och mer rättssäker. All tillsyn som sker skall dokumenteras i
i verksamhetssystemet AlkT.
Tillsynsplan
En årlig tillsynsplan över tillsynen av försäljningsställen upprättas. En
tillsynsavgift tas ut i samband med tillsynen.

Riktlinjer gällande tillsyn av tobaksförsäljning samt
rökfria miljöer
Tobakslagen

§2
Rökning är förbjuden
1. i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller
ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem,
2. i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård,
3. i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service
eller vård,
4. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att
användas av den som reser med sådana färdmedel,
5. i restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus,
6. i andra lokaler än sådana som avses i 1-5 när en allmän sammankomst eller en offentlig
tillställning som avses i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är
avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen, samt
7. i andra lokaler än sådana som avses i 1-6 om allmänheten har tillträde till lokalerna.
Lag (2004:485).
All försäljning av tobak ska anmälas till kommunen där försäljningen sker.
Kommunen har ansvar för att ta emot anmälningar. Från och med den 1 augusti
2010 riskerar den som säljer tobak utan att först ha anmält det till kommunen att
bli dömd för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.
Den som säljer tobaksvaror ska även utöva egenkontroll över försäljningen och
ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Från
och med den 1 augusti 2010 ska egenkontrollprogrammet lämnas in med anmälan
till kommunen tillsammans med övriga uppgifter som behövs för kommunens
tillsyn.
Alla nyanmälda återförsäljare ges information om det egenkontrollprogram som de
måste upprätta.
Omedelbar tillsyn
Den omedelbara tillsynen över att denna lag och dess föreskrifter som meddelas
med stöd av lagen följs utövas av den nämnd som kommunfullmäktige bestämmer
när det gäller,
- miljöer, lokaler
- bestämmelserna om handel m m
- bestämmelser om marknadsföring m m på eller i anslutning till
försäljningsställen.

I Ragunda Kommun sker tillsynen över försäljningen av tobaksvaror så att
försäljningsstället besöks. En tillsynsplan över detta upprättas årligen. Information
till återförsäljare sker också skriftligt. En tillsynsavgift tas ut i samband med
tillsynen.
Dokumentation
Genom att dokumentera tillsynen i tillsynsprotokoll ökar värdet på den insamlade
informationen och kommunens möjligheter att vidta administrativa åtgärder, om
nödvändigt, ökar. Användandet av tillsynsprotokoll ger en likformighet i tillsynen
och gör den jämförbar och mer rättssäker. All tillsyn som sker skall dokumenteras i
i verksamhetssystemet AlkT.
Tillsyn rökfria miljöer
Rökning är förbjuden i vissa lokaler och miljöer enligt 2 § i tobakslagen. Bland annat är det
förbjudet att röka i lokaler avsedda för barnomsorg och skolverksamhet samt på skolgårdar och
motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
Den omedelbara tillsynen över dessa miljöer utförs av kommunen.
Dokumentation
All tillsyn över rökfria miljöer skall dokumenteras i tillsynsprotokoll
Tillsynsplan
En tillsynsplan för tillsyn av rökfria miljöer upprättas årligen.
Mer information finns på www.ragunda.se
Regler och råd vid försäljning av folköl & tobak
Tobakslagen
Alkohollagen

