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Revidering av taxan ”Ansöknings- och tillsynsavgifter för
alkohol, tobak och receptfria läkemedel
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera taxan ”Ansöknings- och
tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel” i enlighet med upprättat förslag.
Den reviderade versionen av taxan gäller fram till och med den 30 juni 2020.
Kommunfullmäktige ger social- och arbetsmarknadsnämnden att inkomma med nytt förslag
på taxa inför den 1 juli 2020. För det fall att den nya taxan som då träder i kraft innebär lägre
taxor än de som genom detta beslut kommer att gälla beslutar kommunfullmäktige att
mellanskillnaden ska återbetalas till berörda näringsidkare.

Sammanfattning
Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) och beslutades av riksdagen 12
december 2018. Enligt den nya lagen kommer det krävas tillstånd för försäljning av
tobaksvaror, och det är kommunerna som får ansvaret för att lämna sådana tillstånd.
Kommunerna har rätt att ta ut en avgift för dessa nya arbetsuppgifter.
Mot bakgrund av detta har social- och arbetsmarknadsnämnden väckt ett ärende till
kommunfullmäktige om att ändra den gällande taxan ”Ansöknings- och tillsynsavgifter för
alkohol, tobak och receptfria läkemedel” så att dessa nya arbetsuppgifter omfattas. I
nämndens beslutsunderlag redovisas beräkningsunderlagen för ändringarna. Ärendet
återremitterades av kommunstyrelsen för vidare beredning på förvaltningen, och för att
taxenivåerna skulle kunna diskuteras på Skaraborgs kommunalförbund.
Eftersom taxan är brådskande föreslås den antas med en tidsbegränsning. Social- och
arbetsmarknadsnämnden behöver inkomma med ett nytt förslag till taxa i god tid så att det
kan beslutas senast på kommunfullmäktiges maj-sammanträde 2020.
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Ärendebeskrivning
Ärendet har återremitterats från kommunstyrelsen för att frågan om taxans nivåer skulle
kunna diskuteras på Skaraborgs kommunalförbund. Förbundet har dock lämnat besked om
att denna typ av ärende inte kommer att behandlas där utan får förhandlas direkt mellan
berörda kommuner.
Genom den revidering av social- och arbetsmarknadsnämndens reglemente som har
föreslagits (ärende) läggs ansvaret för att handlägga de nya ärenden som följer av den nya
lagen på social- och arbetsmarknadsnämnden. Det är angeläget att en taxa beslutas innan
den nya lagen träder i kraft, då den handläggningen annars får bekostas av skattemedel
istället för att taxefinansieras.
Mot bakgrund av detta föreslås att den taxa som social- och arbetsmarknadsnämnden har
föreslagit antas, men med en tidsbegränsning. Detta eftersom kommunstyrelsen har önskat
tillfälle till dialog med övriga samarbetskommuner och en närmare förklaring till/bedömning
av om föreslagna taxenivåer verkligen motsvarar självkostnaden. Genom att taxan antas för
att gälla endast under ett år ges tillfälle till dialog och möjlighet för social- och
arbetsmarknad att utvärdera om taxenivåerna motsvarar självkostnaden eller inte. Socialoch arbetsmarknadsnämnden har sedan att återkomma med ett nytt förslag till taxa som ska
kunna beslutas senast på kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2020. Det innebär att det
ska behandlas av KS i början av maj och av KSAU i slutet av april. Nämnden bör således
besluta om nytt förslag till taxa vid sitt mars-sammanträde.
För det fall att den nya taxan (som beslutas att gälla från 1 juli 2020) blir lägre på vissa nivåer
än den nu föreslagna taxan ska de näringsidkare som har fakturerats enligt den här taxan få
mellanskillnaden återbetald retroaktivt. Detta mot bakgrund av att det råder en osäkerhet
kring taxans överensstämmelse med självkostnaden.
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