
1 (3) 
 
 
 

Socialförvaltningen  
Postadress: Järfälla kommun Tel:  08-580 285 00 
        Socialförvaltningen E-post:socialnamnden@jarfalla.se 
        177 80 JÄRFÄLLA Besöksadress:Vibblabyvägen 3 

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 
 
Den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) 
över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. 
 
På Folkhälsomyndighetens hemsida finns vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobak. 
Vägledningen ger er stöd och riktlinjer för utformandet av egenkontrollprogrammet.  
 
En tillståndshavare måste anmäla eventuella förändringar som är av betydelse för kommunens tillsyn. 
Uppgifter som ska anmälas är till exempel förändring av ert egenkontrollprogram. 
 
Av ert egenkontrollprogram ska framgå vilka rutiner ni och er personal ska arbeta efter för att säkerställa 
att er försäljning av tobaksvaror ska drivas så att den lever upp till lagens krav. Det är viktigt att persona-
len har god kännedom om egenkontrollprogrammet och att egenkontrollprogrammet är aktuellt. Ert egen-
kontrollprogram måste minst innehålla rutiner för det som anges i den här mallen.  
 
Mall Egenkontrollprogram  
 
Försäljningsställe Försäljningsställets namn (butik, webplats eller annat försäljningsställe) 

 
 

Ägare Organisationsnummer  Bolagets namn 
 
 

Underskrift Underskrift av firmatecknare 
 

Namnförtydligande Datum 

 
Partihandlares kontrollskyldighet (ifylles endast av partihandlare)  
Beskriv hur ni säkerställer att försäljningen av tobaksvaror endast sker till den som har försäljningstill-
stånd. 5 kap. 10 § LTLP 
 
 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-egenkontrollprogram-/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-egenkontrollprogram-/


2 (3) 
 
 
 

Socialförvaltningen  
Postadress: Järfälla kommun Tel: 08-580 285 00 
       Socialförvaltningen E-post: socialnamnden@jarfalla.se 
       177 80 JÄRFÄLLA Besöksadress: Vibblabyvägen 3 

Egenkontroll 
Hur säkerställer ni att personalen på försäljningsstället kontinuerligt har god kännedom om egenkontroll-
programmet och hur ger ni personalen den information och det stöd som behövs för att personalen ska 
kunna följa de lagar och regler som gäller för er verksamhet.  
 

 Vid anställning av ny personal 
  Personalmöten 
  Intern utbildning 
  Extern utbildning 

 
Var är skyltar eller dekaler om åldersgränsen placerade på försäljningsstället?  
 

  På entrédörren 
  På skyltfönster 
  Vid kassan 
  På beställningsterminal/varuautomat 
  Annat:       

 
Ålderskontroll 
Beskriv hur ni kontrollerar att ingen under 18 år får köpa tobaksvaror av er. 
 

  Om vi är osäkra på om kunden har fyllt 18 år frågar vi efter legitimation. 
  Vi informerar personalen att begära legitimation av alla kunder som ser ut att vara under 25 år. 
  Om kunden inte kan visa att han eller hon är över 18 år nekar vi köp. 
  Om personalen misstänker att tobaksvaran är avsedd för någon som är under 18 år så nekar vi köp. 
  Om kunden är påstridig så tillkallas en chef eller annan ansvarig personal. 

 
Identitets- och säkerhetsmärkning  
Beskriv hur ni kontrollerar att de styckförpackningar till tobaksvaror som ni säljer uppfyller kraven på 
identitets- och säkerhetsmärkning.  
 

  Vi utbildar personalen om hur tobaksvaror ska vara märkta. 
  Vi kontrollerar att tobaksvarorna är korrekt märkta i samband med inköpet. 
  Om tobaksvarorna inte är korrekt märkta så tar vi bort dem från försäljningsstället och  

        kontaktar leverantören. 
  Annan åtgärd:       

 
Beskriv hur ni säkerställer att ni inte säljer förpackningar med mindre mängd än vad som tillåts. Cigarett-
paket, minst 20 cigaretter. Snusdosa, minst 20 portioner. Rulltobak, minst 30 gram. 
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Marknadsföring 
Det är endast tillåtet att marknadsföra tobaksvaror inne på försäljningsstället genom att tillhandahålla 
tobaksvarorna till försäljning och genom kommersiella meddelanden i tobaksvarornas närhet.  
Meddelandena får inte vara påträngande eller uppsökande och de får inte uppmana till bruk av tobak.  
 
Vem ansvarar för att marknadsföringen på försäljningsstället följer lagstiftningen? 
 

  Butikschef 
  Butikspersonal 
  Annan:       

 


	Var är skyltar eller dekaler om åldersgränsen placerade på försäljningsstället?

