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§ 76

Dnr 2019-000131

Revidering av taxa-, ansöknings- och tillsynsavgifter för
tobak
Kommunfullmäktiges beslut
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- och bolagsförhållanden; 4 400 kronor
Anmälan om förändrat försäljningstillstånd; 2 000 kronor
Tillsyn av försäljningstillstånd; 6 000 kronor
Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser avgifter för ansökningar om tobakstillstånd och avgifter för tillsyn med
anledning av en ny lag som trädde i kraft 1 juli 2019, lagen om tobak och liknande produkter
(2018:2088). 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. I den nya lagen är det kommunen som har ansvar för att
lämna tillstånd för tobaksförsäljning och kommunen har enligt den nya lagen rätt att ta ut
avgift för uppgiften enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige liksom rätt att ta
ut skälig avgift för sin tillsyn. Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska kostnader för
hantering av tillståndsansökningar.
Enligt länsstyrelsens uppfattning kommer handläggning av en ansökan för
försäljningstillstånd för tobak vara nästan lika omfattande som ansökan om
serveringstillstånd.
När det kommer till tillsynsavgifter kommer kommunerna att få flera tillsynsuppdrag jämfört
med idag: spårbarhet och märkning, ändringar i bolag samt fortsatt lämplighet efter meddelat
tillsynsavgifter, menar länsstyrelsen.
Tillståndsenheten i Samverkan (TiS) har med utgångspunkt från de faktiska kostnaderna
räknat ut ett förslag till taxa som finns i handlingarna. Revideringen av taxan föreslås börja
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gälla i samband med att lagen träder i kraft den 1 juli 2019. Taxan är tänkt att vara densamma
i alla TiS kommuner.
Ärendets gång
Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 98
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-08-14 § 86,
Socialnämnden, 2019-05-21 § 25
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 98, kommunstyrelsen 2019-09-02
- Protokollsutdrag § 86, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-08-14
- Protokollsutdrag Socialnämnden, 2019-05-21 § 25
- Tjänsteskrivelse, chef social sektor Björn Franke, 2019-04-01
- Tjänsteskrivelse/underlag, chef social och arbetsmarknad Lidköpingskommun Linda Billing
- Förslag på nya taxor, 2019-04-01
Expedieras till
Socialnämnden
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