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Taxa för ansökan och tillsyn av tobakstillstånd (SAN 2019/93)
Beslut
Att Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa tillägg och
revidering av taxan: ”Ansöknings och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria
läkemedel” enligt upprättat förslag.
Ansökan om försäljningstillstånd tobak; 7 200 kronor
Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd; 5 600 kronor
Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden; 4 400 kronor
Anmälan om förändrat försäljningstillstånd; 2000 kronor
Tillsyn av försäljningstillstånd; 6000 kronor
Ajournering
Kristina Classon (M) yrkar om att ajournera mötet kl. 10:17 -10:24
Reservation
Kristina Classon (M), Anders Löfving (M), Käth Birgetz (L), Christina Åkerman (M)
reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Ärendet avser avgifter för ansökningar om tobakstillstånd och avgifter för tillsyn med
anledning av en ny lag som träder i kraft 1 juli 2019. Den nya lagen innebär nya obligatoriska
uppgifter för kommunen vad gäller att pröva tillstånd för försäljning av tobak samt ett utökat
ansvar vad gäller tillsyn.
De nya reglerna om att den som säljer tobaksvaror måste ha tillstånd för sin försäljning gäller
både för den som säljer tobak till konsumenter (detaljhandel) som den som ägnar sig åt annan
försäljning av tobak (partihandel). Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala
handeln med tobaksprodukter och ligger även i linje med flera direktiv och
rådsrekommendationer från EU liksom regeringens ANDT-strategi för perioden 2016-2020
där ett av målen är att tillgång till tobak ska minska (prop. 2017/18:156).
I den nya lagen är det kommunen som har ansvar för att lämna tillstånd för tobaksförsäljning
och kommunen har enligt den nya lagen rätt ta ut avgift för uppgiften enligt de grunder som
beslutas av kommunfullmäktige liksom rätt att ta ut skälig avgift för sin tillsyn. Avgifterna
ska spegla kommunernas faktiska kostnader för hantering av tillståndsansökningar.
Förvaltningen Social & Arbetsmarknad har med utgångspunkt från de faktiska kostnaderna
räknat ut ett förslag till taxa som finns i handlingarna. Revideringen av taxan föreslås börja
gälla i samband med att lagen träder i kraft 1 juli 2019.
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Enhetschef Linda Billing redogör för de frågor som arbetsutskottet önskar svar på, ett
förtydligande om den höga kostnaden för tillsyn av försäljningstillstånd för tobak i jämförelse
med övriga tillsynsavgifter och om tillsynerna går att samordna.
Verksamheten följer Länsstyrelsens rekommendationer och den kan likställas med tillsyn av
alkohol. Det kommer att krävas en större arbetsinsats med utredningar och därmed en
ökad kostnad för verksamheten för tillsyn av tobak.
Yrkande
Christina Åkerman (M) yrkar på återremittering av ärendet för ytterligare underlag gällande
de olika nivåskillnaderna på taxorna.
Beslutsordning
Ordföranden ställer liggande förslag mot yrkande om återremittering av ärendet. Ordförande
finner att liggande förslag bifalls.

Expedieras till
Helen Smith, förvaltningschef
Linda Billing, enhetschef

Beslutsunderlag
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