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Egenkontrollprogram
for forsaljning av folkol

Plats for kommunens logotyp

5 kap. 5 § 4 st., 8 kap. 8 § 4 st. alkohollagen (2010:1622)

Vart att veta om egenkontrollprogram
Du som tanker salja folkol till konsumenter ska sjalv kontrollera att forsaljnmgen i din batik eller serveringen
pa din restaurang foljer bestammelsema i alkohollagen (2010:1622). For att sakerstalla att bestaimnelsema
kommer att foljas ska du dokumentera kontrollen av verksamheten i ett egenkontrollprogram som ar anpassat
for din verksamhet. Det ar naringsidkaren, det vill saga du som ager verksamheten, som ansvarar for att det
finns ett egenkontrollprogram. Programmet bor bland annat beskriva hur personalen ska fa mformation om
alkohollagens bestammelser och vilka mtiner som ska foljas nar det galler att salja folkol.
Ett egenkontrollprogram fungerarsom ett stod for dig som naringsidkare i egenkontrollen och ar ett viktigt
underlag for kommunen nar det blir tillsyn. Om duinte foljer alkohollagens bestammelser kan kommunen ge
dig forsaljningsforbud eller en vaming. Det galler ocksa om du inte bar ett egenkontrollprogram.
Har du serveringstillstaad? Da behover da inte ha ett egenkontrollprogram eftersom du redan uppfyller
alkohollagens regler for serveringstillstand.

Forsaljningsstalle
Namn p§ forsaljningsstallet

Gatuadress

Postnummer och postort

E-post

Kontaktperson

Telefon

Antal anstallda

Agare
Den som bedriver naringsverksamhet med forsaljning av folkol ska ha fyllt 20 ar.
Firmanamn (AB, HB, enskild firma etc.)

Organisationsnummer/Personnummer

Nedan foljer ett forslag pa vad ett egenkontrollprogram for forsaljning av folkol kan innehalla. Hjalptexten under
mbrikema beskriver lagens forsaljaingsregler och kryssrutoma ar forslag pa mtiner som kan vara ett stod for dig
som naringsidkare i egeiikontrollen. Det finns ocksa tips pa information som inte ar forsaljningsregler men som
kan vara bra att kanna till och en hjalp for dig och din personal.

Aldersgrans och Slderskontroll
Den som saljer eller lamnar ut folkol ska vara saker pa att kunden bar fyllt 18 ar. Personen som saljer eller
lamnar ut varan, exempelvis expediten i kassan, ar personligen ansvarig for att ingen under 18 ar far kopa folkol.
Det betyder att den som saljer folkol till nagon som inte har fyllt 18 ar kan domas till boter eller fangelse i hogst
sex manader. Om kassapersonalen ar osaker pa kundens aider ska de begara legitimation.
Det kan vara svart att enbart genom utseendet bedoma en ung persons aider. Ett satt att forsakra sig om art en
person fyllt 18 ar ar att begara legitimation av alia som ser ut att vara under 25 ar. Om kunden inte bar fyllt 18 ar
far folkol inte saljas eller lamnas ut. Varan far heller inte lamnas ut om det films sarskild anledning att tro att
folkolen koinmer att lamnas over till nagon som inte bar fyllt 18 ar.
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Vilka rutiner har ni for Slderskontroll p§ forsaljningsstallet?
D Om vi ar osakra p§ om kunden har fyllt 18 §r frSgar vi efter legitimation.
D Vi kontrollerar kundens Slder via fodelsedata p§ legitimationen.

D En Slderssticka (dekal) Finns for att underlatta Slderskontrollen.
D Vi rekommenderar att personalen begar legitimation av alia kunder som ser ut att vara under

-§r.

D Om kunden inte kan visa att han eller hon ar over 18 §r nekar vi kop.

D Om kunden inte visar legitimation p§ begaran nekar vi kop.
D Om personalen misstanker att folkolen ar avsedd for nSgon som ar under 18 §r nekar vi kop.
D Om kunden ar pSstridig tillkallas en chef eller annan ansvarig personal.
D Annat:

Vilka rutiner har ni for Slderskontroll om forsaljningen sker i en webbutik?
D Vi saljer inte folkol i webbutik.

D Vid kop fr8n v§r webbutik kontrolleras Sldern via bankkort eller liknande.
D Annat:

Har ni nSgon rutin for att folja upp hur personalen hanterar kravet p3 Slderskontroll? I s3
fall, vilken?

PS vilket satt hanterar ni problematiska situationer, exempelvis om kunden
inte Ran visa ndgon legitimation?
D Vi informerar personalen om risker som kan uppstS i samband med forsaljning av folkol och ger forslag p§ hur dessa kan
hanteras.

D Vi utbildar personalen i konflikthantering som inkluderar information om Sldersgrans och Slderskontroll.
D Annat:

Information om Sldersgransen
Det ar bra om forsaljningsstallet har tydlig information till kundema oin aldersgransen. Ett salt att informera om
aldersgransen och samtidigt underlatta for personalen ar att satta upp skyltar och dekaler pa forsaljningsstallet.
Skyltar och dekaler kan t.ex. placeras
vid kassan

vid hyllan dar varoma ar placerade
pa entredorren
pa skyltfonster.

Utbildning och information till personal
En naringsidkare som saljer folkol i detaljhandeln ska se till att personalen har den kunskap som behovs kring
forsaljningen av folkol. De allmanna bestammelsema om forsaljning av alkoholdrycker galler dock bade vid
detaljhandel med och servering av folkol.
Det ar naringsidkarens ansvar att bestammelsema foljs men kassapersonalen har ocksa ett eget ansvar vid
forsaljningen. Det ar darfor viktigt att all personal som arbetar i kassan och lamnar ut folkol kanner till sitt
personliga straffaasvar i samband med forsaljningen.

PS vilket satt informeras eller utbildas personalen om kravet pS Slderskontroll, deras
personliga straffansvar och ovriga bestammelser vid forsaljning av folkol?
D Vid anstallning av ny personal.
D Personalmoten

D Intern utbildning
D Extern utbildning
D Informations- och utbildningsmaterial
D Annat:

Hur ofta informeras eller utbildas personalen om kravet p3 Slderskontroll
och om ovriga bestammelser vid forsaljning av folkol?
D Vid anstallning av ny personal.
D Minst en gSng per Sr.
D Vi anvander en tabell for att notera tidpunkterna for information och utbildning till personalen (se bilaga 2).
D Annat:

Sarskilt stod till ung personal
Det finns inget alderskrav for den som star i kassan och saljer folkol till hinden. Daremot maste kassapersonalen
vara inforstadd med lagen och ha en reell mojlighet att vagra salja folkol till den som inte ar 18 ar. I manga fall
ar detta svart for ung personal.
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Vilket sarskilt stod ger ni till ung personal for att hantera svSra situationer i samband med
forsaljning av folkol?
D Ung personal kan f§ stod fr§n erfaren personal under hela arbetstiden.

D Ung personal f§r extra utbildning och stod for att hantera sv§ra situationer.
D Annat:

Information om kontrollkop
Kommunen bar ratt att gora kontrollkop for att testa om forsaljningsstallen har bra mtiner for sina
alderskontroller. Det innebar att en person som har fyllt 18 ar och ser ung ut testar om det gar att handla folkol
utan att visa legitimation. Syftet ar att forbattra rutinema for alderskontroll.

Kom ih3g att informera din persona I om att ert forsaljningsstalle kan f§ besok av n8gon som gor ett
kontroltkop!

Avvikelser
Du ska ha kontroll over din forsaljning och avea se till att din personal foljer bestarmnelsema. Det ar viktigt att
da atgardar brister som kan uppsta. Om bestammelserna i alkohollagen inte foljs kan kommunen ge dig
forsaljningsforbud eller en vaming. Det ar ett stod for dig att dokumentera vilka atgarder du gjort, om en brist
uppstar. Da blir det ocksa lattare for dig att folja upp om bristen bar rattats till.

Vilka Stgarder tas om det uppstdr brister, sSsom att bestammelser i lagen eller att
egenkontrollprogrammet inte foljs?
D Personalen f§r en genomgSng av forsaljnlngsbestammelserna.
D Vi tar kontakt med kommunen for att fS informationsmaterial.

D Erfaren personal f3r sarskilt ansvar for forsaljning av folkol.
D Forsaljning av folkol begransas till vissa tider p§ dygnet.
D AnnanStgard:

Har finns plats for kommunen att Idgga in egen information, till exempel information om personuppgiftslagen.

Underskrift
Ort och datum

Underskrift (behorig firmatecknare)

Namnfortydligande
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Bilaga 1
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Utdrag ur alkohollagen (2010:1622)
Egenkontroll
5 kap. 5 § 3 och 4 st. Den som bedriver detaljhandel med folkol ska anmala verksamheten till den kommun dar
forsaljningen sker. Forsaljning far inte paborjas forran anmalan bar gjorts.
Den som bedriver detaljhandel med folkol ska utova sarskild kontroll (egenkontroll) over forsaljningen och svara
for att personalen bar erforderliga kunskaper om vad som galler for forsaljningen. For egenkontrollen ska det
finnas ett sarskilt program.
8 kap. 8 § 3 och 4 st. Den som avser att bedriva servering av folkol ska anmala verksamheten hos den kommun
dar serveringen ska ske. Servering far inte paborjas innan anmalan har gjorts. Vad nu sagts galler inte i fall som
avses i 1 a§, lb§ eller den som har serveringstillstand.

Den som ar anmahiingsskyldig enligt tredje stycket ska utova sarskild kontroll (egenkontroll) over serveringen.

Berorda myndigheter
Folkhdlsomyndigheten har tillsyn over efterlevnaden av alkohollagen och anslutande foreskrifter. Lansstyrelsen
ansvarar regionalt inom lanet for tillsyn over kommunema samt for att ge kommunema rad i deras verksamhet.
Kommunen och Polismyndigheten ansvarar lokalt for tillsyn over handeki med folkol. Polisens huvudsakliga
uppgift ar att ingripa vid brott som har begatts, medan kommunens uppgift ar att sakerstalla att regelsystemet
foljs i framtiden.

Marknadsforing
Konsumentverket ar tillsynsmyndighet for fragor kring marknadsforing och ar ansvarig for tillsynen vid
fdrsaljningsstallen for folkol.

Markiiadsforing av folkol ar tillaten utanfor och imie pa ett forsaljningsstalle. Utanfor forsaljningssaljstallet kan
det vara en skylt, affisch eller likande som ar nionterad pa fasaden eller en skylt som star inoni nagra nieters
avstand fran ingangen. Reklam och marknadsforingen av folkol far inte vara patrangande, uppsokande eller
uppmana manniskor att dricka folkol. Utformningen far heller inte vacka sarskild uppmarksainliet eller uppmana
till art dricka folkol. Marknadsforingen far iiite vara ett dominerande inslag i miljon, genom t.ex. omfattande
exponering av varan. Den far inte heller rikta sig sarskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt
25 ar. Det ar tillatet att lamna priserbjudande pa folkol.

Mer information
For mer information om aUsohollagen och anslutande foreskrifter, kontakta din kommun.

Plats for kommunens kontaktuppgifter

Aldersgransdekaler samt utbildnings- och informationsmaterial om alkohollagens forsaljningsbestammelser om
folkol finns att bestalla pa Folkhalsomyndighetens webbplats www.folkhalsomyndigheten.se/tillsyn.

Bilaga 2

Information till personalen
Det ar viktigt att din personal vet vilka regler som galler vid forsaljning av folkol, och varfor reglema films. Ett
satt att forsakra sig om detta ar att du infonnerar personalea en gang per ar. Ny personal bor dessutom fa en
genomgang nar de anstalls. Kom ihag att bade beratta vad lagen sager och beskriva hur era mtiner ser ut.
For att komma ihag nar du har iaformerat din personal kan det vara bra att fylla i deras namn i en tabell, se
exempel nedan. De bar sjalva fa fylla i datumet da de senast deltog i ett informations- eller utbildningstillfalle.
Namn

Datum 1

Datum 2

Datum 3

Datum 4

