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Tillsyn enligt Tobakslag (1993:581) - Tillsynsplan 2018 
 
Ansvaret för tillsyn enligt Tobakslagen ligger i Robertsfors kommun på 
Kommunstyrelsen och Jävsnämnden. Det är Samhällsbyggnadskontoret/Miljö som 
utför tillsynen. 
 
De delar av Tobakslagen som Kommunen ansvarar över är dels detaljhandelns 
försäljning av tobak och dels förbud mot rökning i vissa lokaler. 
 
Central tillsyn 
I de delar av tobakslagen där kommunen har den omedelbara tillsynen är det 
Folkhälsomyndigheten och Konsumentombudsmannen som har det centrala 
tillsynsansvaret. 
 
Länsstyrelsen har ett tillsynsansvar inom länet och ska  
- följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd 
- främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter 
och andra. 
 
Länsstyrelsen ordnar samverkansträffar inom tobaksområdet. Minst en av Robertsfors 
kommuns miljöinspektörer deltar i dessa träffar. Länsstyrelsen utför också revision av 
kommunens tillsyn enligt tobakslagen.  
 
Lagen 
Det är förbjudet att sälja tobak utan att ha anmält till Kommunen. Övriga krav som 
Kommunen ska kontrollera är märkning av förpackningar, presentation och 
marknadsföring av varorna i butiken och butikens egenkontroll. Tillsammans med 
polisen har vi tillsyn över att tobaksvaror inte säljs till personer under 18 år, att det 
finns tydliga skyltar om det samt att det finns rutiner som säkerställer att ålder 
kontrolleras. 
 
Förbud för rökning gäller enligt Tobakslagen i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa 
ställen utomhus. Det gäller t.ex. på skolor, skolgårdar, sjukvårdslokaler och 
restauranger. En viss andel av hotellrum måste också vara rökfria. Det finns vissa 
undantag som tillåter rökning i delar av lokaler och restauranger. 
 
Sanktioner 
Kommunen har rätt att meddela föreläggande, förbud och varning. Vi har rätt att få 
tillträde till lokaler och att få de upplysningar, handlingar, varuprov m.m. som behövs 
för tillsynen. 



 

 

Taxa 
Kommunfullmäktige fastställde 2016-12-05 en taxa för tillsyn enligt 
tobakslagstiftningen. Taxan innebär en årlig tillsynsavgift på 700 kronor för alla 
försäljningsställen av tobak. Tidigare har det varit timtaxa för dessa. 
 
För tillsyn av rökfria miljöer får kommunen inte ta ut avgift. 
 
Uppföljning 
Två gånger per år sker uppföljning av tillsynsplanen med miljöinspektörer och 
Samhällsbyggnadschef. En skriftlig uppföljning och utvärdering presenteras för 
nämnden i slutet av året. 
 
Robertsfors kommun 
I Robertsfors kommun finns följande 10 anmälda försäljningsställen för tobaksvaror:  

Kardemumma, Coop Konsum Robertsfors, Flarkens Järn, Ica Supermarket Robertsfors, 
Ica Nära Bygdeå, Coop Ånäset, OKQ8 Robertsfors, OKQ8 Ånäset, Trafikanten & Bilisten, 
Wikstens Bensin & Bilservice. 
 
Aktiviteter 2018 
Tillsyn av rökfria miljöer kommer att ske på skolor och skolgårdar genom inspektioner 
och information. I övrigt kontrolleras rökfria miljöer regelbundet i samband med 
hälsoskyddsinspektion av hotell, samlingslokaler, boenden, vårdlokaler förskolor m.m. 
 
Hemsidan ska uppdateras med relevant information gällande tobakslagstiftningen. 
 
En samverkansgrupp för handläggare i tobaksfrågor har bildats. Deltagare just nu är 
Robertsfors, Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Umeå och Skellefteå. Fler kommuner 
förväntas tillkomma. Första träffen anordnas i mars. 
 
Samhällsbyggnadskontoret deltar regelbundet i de utbildningar och träffar som 
Länsstyrelsen ordnar.  
 
Övrigt 
Länsstyrelsen gjorde hösten 2016 revision av Robertsfors kommuns tillsyn enligt 
alkohol- och tobakslagen. Deras rapport och bedömning fick vi sommaren 2017. Senast 
2018-09-30 ska Robertsfors kommun ha inkommit med en åtgärdsplan. När det gäller 
tobak är det främst rutiner kring tillsyn av rökfria miljöer som behöver förbättras. 
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö kommer att ta fram ett förslag till åtgärdsplan som 
AU (enligt delegation) och Jävsnämnden ska fastställa. 
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