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Kontrollköp - introduktion
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Utgångspunkter
Lagbestämmelser:
• Åldersgräns 18 år
• Förvissande-regeln / ålderskontroll
Den som säljer eller lämnar ut folköl/tobaksvaran ska förvissa sig om att
kunden har uppnått stipulerad ålder
Förarbeten till lagbestämmelserna:
•

om det föreligger tveksamhet beträffande en kunds ålder så ska legitimation
begäras
om legitimation inte lämnas ska försäljning vägras
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Vad är kontrollköp
• Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år, med ett
ungdomligt utseende, testar om det går att handla folköl eller
tobak utan att visa legitimation
• Kontrollköpet sker i kommunens regi och som en del i
myndighetsutövningen vid tillsyn

• Syftet med kontrollköp är att ge underlag för en dialog mellan
kommunen och den som lämnar ut folköl och tobaksvaror om
skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått 18 år
• Kontrollköp regleras genom lag och föreskrift, och därutöver finns
allmänna råd framtagna.
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Varför kontrollköp?
Behov av ytterligare tillsynsåtgärder

Regeringens bedömning:
• Tillsynen av åldersgränsen vid försäljning av folköl, tobak och
receptfria läkemedel upprätthålls inte på ett tillräckligt ett
effektivt sätt
• Tillsynsmyndigheterna behöver ytterligare befogenheter som
möjliggör en effektiv tillsyn av åldersgränserna för folköl, tobak
och receptfria läkemedel
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källa: prop. 2013/14:56, s.13

Varför kontrollköp?
Provköp som tillsynsmetod

Regeringens bedömning:
• Provköp är en effektiv tillsynsmetod för att kontrollera
åldersgränserna vid detaljhandel med folköl, tobak och receptfria
läkemedel
• Möjligheten för tillsynsmyndighet (här: kommunen) att utföra
provköp ska regleras i lag. För att bättre beskriva innehållet i
metoden ska åtgärden kallas kontrollköp
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källa: prop. 2013/14:56, s.16
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Kontrollköp – författningsreglerad
metod
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Kontrollköp –
författningsreglerad metod
Kontrollköp av folköl och tobaksvaror regleras i
• Alkohollagen (2010:1622)
• Tobakslagen (1993:581) och

• Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om
kontrollköp av folköl och tobaksvaror (FoHMFS 2015:1)

Metoden är frivillig för kommunen att använda, men de kommuner
som använder metoden är dock styrda genom ovan nämnda
författningar
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Kontrollköp - lag
Regleringar om kontrollköp i AL och TL trädde ikraft den 1 maj 2014*
Alkohollagen (2010:1622)
9 kap. 15 a §
I syfte att ge underlag för en dialog mellan
kommunen och den som lämnar ut folköl
enligt 5 kap. 5 § om skyldigheten att förvissa
sig om att mottagaren har uppnått den ålder
som anges i 3 kap. 7 §, får kommunen
genomföra kontrollköp. Vid ett sådant köp
får kommunen endast anlita en person som
har fyllt 18 år.

Tobakslagen (1993:581)
22 a §
I syfte att ge underlag för en dialog mellan
kommunen och den som lämnar ut
tobaksvaror om skyldigheten att förvissa sig
om att mottagaren har uppnått den ålder
som anges i 12 §, får kommunen genomföra
kontrollköp. Vid ett sådant köp får
kommunen endast anlita en person som har
fyllt 18 år.

Ett kontrollköp får genomföras utan att
näringsidkaren underrättas i förväg om
kontrollköpet. Kommunen ska snarast efter
ett genomfört kontrollköp underrätta
näringsidkaren om kontrollköpet. Lag
(2014:121).

Ett kontrollköp får genomföras utan att
näringsidkaren underrättas i förväg om
kontrollköpet. Kommunen ska snarast efter
ett genomfört kontrollköp underrätta
näringsidkaren om kontrollköpet. Lag
(2014:119).

15 b §
Vad som framkommit genom kontrollköp får
inte utgöra grund för kommunen att meddela
förbud eller varning enligt 9 kap. 19 §.

22 b §
Vad som framkommit genom kontrollköp får
inte utgöra grund för kommunen att meddela
förelägganden eller förbud enligt 20 och 20
a §§.

Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter
om
genomförandet
av
kontrollköp. Lag (2014:121).
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Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter
om
genomförandet
av
kontrollköp. Lag (2014:119).

* ändringar infördes även i lagen (2009:730) om
handel med vissa receptfria läkemedel

Kontrollköp - lag
Vad innebär bestämmelserna i AL och TL
• Befogenhet för kommunen att göra kontrollköp
• I syfte att få underlag för dialog om förvissande-kravet 18 år

• Kommunen får endast anlita person (kontrollköpare) som fyllt 18 år
• Får göras utan att underrätta näringsidkaren i förväg
• Kommunen måste snarast efter genomfört kontrollköp underrätta
näringsidkaren om kontrollköpet
• Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för adm.
sanktion
• Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om genomförandet av kontrollköp
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Källa: Alkohollag (2010:1622) 9 kap. 15 a-b §§,
Tobakslag (1993:581) 22 a-b §§.

Kontrollköp - föreskrifter
FoHMFS 2015:1
• Trädde ikraft den 1 april 2015
• Tillämpningsområde för föreskrifterna
– bestämmelser om genomförande av kontrollköp av folköl och tobaksvaror
som tillsynsmetod för kommuner som avser att tillämpa metoden

• Tillämpningsområde för allmänna råden
– rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 15 a § alkohollagen
(2010:1622) och 22 a § tobakslagen (1993:581) om kontrollköp samt för 4 §
i ovan nämnda föreskrifter.
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Kontrollköp vs. liknande metoder
• Viktigt att hålla isär kontrollköp enligt alkohollagen (2010:1622) och
tobakslagen (1993:581) gentemot andra liknande metoder
Ex. på andra liknande metoder med fokus på åldersgräns/ålderskontroll
– Ideella organisationers provköp/testköp

– Systembolagets ålderskontrollköp/testköp/provköp
– Handelskedjornas egna provköp
– Vetenskapliga institutioners provköp
– Mediers provköp
– Internationellt; Mystery shopping etc.

Ex. på liknande metod men med fokus på kassaregister
– Skatteverkets kontrollköp enligt lag (2007:592) om kassaregister
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Kontrollköp - regeringsuppdrag
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Kontrollköp - regeringsuppdrag
• Regeringsuppdrag; utbildnings- och informationsinsats
Folkhälsomyndigheten ska ”genomföra utbildnings- och informationsinsatser

avseende den lagreglerade möjligheten att använda kontrollköp som tillsynsmetod
när det gäller försäljning av folköl och tobak i butik. ”*
”Myndigheten ska ta fram utbildnings- och informationsmaterial och utbilda
länsstyrelserna så att dessa har förutsättningar att förmedla kunskap om metoden
vidare till kommunerna.” *
– 1 april 2015: utbildning till länsstyrelsen samt överlämnande av utbildningspaket
(för utbildning av kommunerna)
– 1 april 2015: publicering och spridning av
– Kontrollköpsguiden; stöd för kommunens arbete med kontrollköp av folköl och tobak

– Informationsmaterial till näringsidkare som säljer tobak och folköl
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* Regeringsbeslut Dnr S2014/4806/FST (delvis)

Kontrollköp - regeringsuppdrag
Målgrupper
• Tillsynshandläggare för alkohol och tobak på länsstyrelserna

• ANDT-samordnare på länsstyrelserna
• Tillsynshandläggare för alkohol och tobak på kommunerna
• ANDT-samordnare/folkhälsosamordnare på kommunerna

• Näringsidkare som säljer folköl och tobaksvaror
• Personal på försäljningsställen

Sid 20. 2015-12-16

Mål och syfte med
informationsinsatsen
Handläggare på länsstyrelserna ska
• förstå hur metoden ska tillämpas
• uppleva att de fått förutsättningar av Folkhälsmyndigheten att
utbilda/förmedla kunskap om metoden till kommunerna
Handläggare på kommunen ska
• uppleva att de får stöd av det material Folkhälsomyndigheten tagit fram
• förstå hur metoden ska tillämpas

Syftet med utbildnings- och informationsinsatsen är att tillsynsmetoden
kontrollköp ska tillämpas på ett enhetligt och rättssäkert sätt
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Regeringsuppdrag - uppföljning
• Generellt positiva resultat
– 94% av deltagarna från länsstyrelsen upplever att utbildning och tillhörande
material om kontrollköp gett dem förutsättningar att kunna förmedla
kunskapen om metoden vidare till kommunerna
– Samtliga länsstyrelser har erbjudit och genomfört utbildningar för sina
kommuner (vissa länsstyrelser har samarbetat och genomfört utbildning/ar
tillsammans)
– Uppföljning av länsstyrelsernas utbildningar visar att en majoritet av
deltagarna uppger att utbildningen gett dem en ökad kunskap om
bestämmelserna om kontrollköp och kommunens möjligheter att tillämpa
metoden.
– Positiv feedback från kommunerna på framtaget stödmaterial

För de kommuner som inte haft möjlighet att delta vid de regionala
utbildningarna så kan publicerat informations- och stödmaterial om
kontrollköp förmedla kunskap om metoden.
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Regeringsuppdrag - slutsatser
• Bra förutsättningar för att implementera lag & föreskrifter
• Stöd för arbetet med näringens egenkontroll
• Stärkt samverkan (tillsyn och prevention)

• Goda förutsättningar för kunskapsförmedling om metoden
• Utbildningsinsatser och stödmaterial gav kommunerna kunskap om
metoden
• Kostnad för kommuner att använda metoden – uttag av tillsynsavgift
• Förslag till åtgärder
– Uppdrag att följa effekten av metoden
– Fortsatt satsning på Förstärkt tillsyn och arbetet med näringens egenkontroll
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Kontrollköp - stödmaterial
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Kontrollköp - stödmaterial
Folkhälsomyndigheten har tagit fram stödmaterial för kommunen att
använda i samband med kontrollköp och arbetet med tillsyn av
folköl- och tobaksförsäljning.
• Konceptet ”kontrollköpsguiden”, informationsfilm, broschyrer,
foldrar, dekaler, brev, formulär/checklistor och mallar.
– Nyhet webbtester

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/tillsyn-ochregelverk/tillsyn-tobak/kontrollkop/material/
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Vad är Kontrollköpsguiden?
• Guiden är tänkt som ett stöd för kommunerna när de arbetar med
kontrollköp av folköl och tobaksvaror
• Består av 4 block (1, 2, 3, 4)
• Innehållet i guiden bygger på alkohollagen och tobakslagen samt
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om
kontrollköp
• Innehållet i lag och föreskrift som handlar om kontrollköp är krav
som kommunen måste förhålla sig till, det övriga innehållet i
guiden är rekommendationer, stöd och tips till kommunen
• Kontrollköpsguiden – del i utbildningspaketet om kontrolköp
• Guiden finns på Folkhälsomyndighetens webbplats,
http://www.folkhalsomyndigheten.se/kontrollkopsguiden/
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Lagar & föreskrifter
Allmänna råd
Stödmaterial
Tips
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Svårigheten med åldersbedömning
? år

? år

? år

? år
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? år

Webbtester – Nyhet!
Folkhälsomyndigheten tagit fram några enkla webbtester. Syftet är
att handlare och personal ska kunna prova hur mycket de kan om
alkohol- och tobakslagens bestämmelser kring försäljning av folköl
och tobaksvaror. Och se hur svårt det är att bedöma ålder baserat
bara på utseende – uppmärksamma vikten av ålderskontroll.
• Använd gärna webbtesterna tillsammans med broschyrerna ”Att
sälja folköl” och ”Att sälja tobak”.
Webbtesterna hittar du här:

http://www.folkhalsomyndigheten.se/kontrollkopsguiden/webbtester
• Synpunkter på stödmaterialet?
– Mejla kontrollkop@folkhalsomyndigheten.se
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Avslutningsvis
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Avslutningsvis
• Åldersgränsen – central tillgänglighetsbegränsande faktor
• Kontrollköp - en bra metod för att kontrollera åldersgränserna
• Kontrollköp regleras i alkohollagen, tobakslagen och FoHMFS 2015:1

• Kommunen har befogenhet att använda tillsynsmetoden
• Dialogen är central – förbättra rutiner
• Viktigt med enhetlighet och rättssäkerhet vid användande av metoden

• Utbildnings- och informationsinsats
– Folkhälsomyndigheten

Länsstyrelsen
Näringsidkare
och personal

• Kontrollköpsguiden (1,2,3,4)
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kommunen

Tack!
Stefan Persson
Utredare
010-205 2889
Folkhälsomyndigheten
Enheten för alkohol och tobakstillsyn
stefan.persson@folkhalsomyndigheten.se
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