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§ 61 2019.190 KS

Avgifter för tillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 februari 2019, § 18, att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa avgifter för tillstånd enligt ny lag om tobak och liknande
produkter som träder i kraft 1 juli 2019. Avgifterna avser prövning av ansökan om
försäljningstillstånd och tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av socialnämndens beslut och gör följande
bedömning.
I den nya lagen införs en tillståndsplikt för handel med tobak och kommunen kommer med
anledning av den nya lagen behöva upprätta en tillståndshantering och tillsynsverksamhet.
Verksamheterna kommer att upprättas på ett liknande sätt som idag finns för
serveringstillstånd.
Tillståndsordningen i den nya lagen om tobak och liknande produkter innehåller färre
bedömningskriterier och är inte lika komplex jämfört med tillståndsprövning för
serveringstillstånd.
Som underlag till socialnämndens beslut om avgifter görs en jämförelse med andra
kommuner. I jämförelsen framgår att de flesta kommuner inte har hunnit fatta beslut om
avgifter. Däremot har kommunerna Örebro och Eskilstuna beslutat om en avgift på en nivå
som är ett par tusen lägre än deras avgift för serveringstillstånd. Varberg kommun har
beslutat om samma avgift för tobakstillstånd och serveringstillstånd. Hos närliggande
kommuner som Göteborg, Borås och Lerum har man informerats om tankar på en
avgiftsnivå som ska vara ett par tusen under avgiften för serveringstillståndet.
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Mot bakgrund av den nya lagen vill Socialnämnden införa två nya avgifter med en
bedömning om att de ska vara cirka 80 procent av avgiften för serveringstillstånd. Avgifterna
ska sättas utifrån självkostnadsprincipen och de föreslagna avgifterna ska spegla
kommunens faktiska kostnad för hantering av tillståndsansökningar. Kommunfullmäktige har
den 30 januari 2019 § 7 fattat beslut om nya avgifter för serveringstillstånd:
Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten 10 000 kr
Avgift för betydande ändring i bolag 3 300 kr
Med anledning av nya tobakslagen behöver två nya avgifter införas:
Ansökan om tobakstillstånd 8 000 kr
Avgift för betydande ändring i bolag 2 600 kr
De årliga tillsynsavgifterna för tobak, folköl, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare ska ligga kvar enligt tidigare avgiftsbeslut.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 42.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Socialnämndens förslag till avgifter för tillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter
godkänns och börjar gälla från och med den 1 juli 2019.
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