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Tillsynsavgifter för folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel och ecigaretter
Ärendebeskrivning
Den 12 december 2017 fattade socialnämnden beslut om att socialförvaltningens
alkoholhandläggare ska upprätthålla lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare i Alingsås kommun.
En tillsynsavgift ska bestämmas då lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare trädde i kraft den 1 juli 2017.
Nuvarande tillsynsavgifter för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel har funnits sedan
september 2008. Revision av samtliga tillsynsavgifter görs därför i syfte att kompensera för
kostnadsökningar samt höja kommunens självkostnadstäckning.

Förvaltningens yttrande
Vid fastställande av tillsynsavgifter gäller kommunallagens bestämmelser om
självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Tillsynsavgiften ska täcka både direkta
och indirekta kostnader såsom personal, material, utrustning, administration och
tillsynsbesök. Det är svårt att exakt beräkna kostnaderna. Uträkningen nedan bygger på en
kvalificerad uppskattning av arbetstid, som bedöms utgöra ca 15% av en heltidstjänst. Utöver
det läggs schabloner för administrativa kostnader. Uträkningen nedan bedöms även omfatta
kostnader för resor i samband med tillsynsbesöken.
Kostnader Alingsås kommun, årsbasis
Lön, baserad på 15%
PO (sociala OH (administrativa
av heltidstjänst
avgifter)
kringkostnader)
68 184 kr
39,75%
15%

Summa
105 515 kr

Folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel och e-cigaretter är alla egna grupper med egen
lagstiftning. Det innebär att anmälan, egenkontrollprogram, registrering och sanktioner ska
hanteras för sig, men kan samordnas när det gäller tillsynen. Flera näringsidkare säljer flera
produkter varför det är rimligt att ha en reducerad grundavgift för andra, tredje och fjärde
produkten.
Nuvarande tillsynsavgifter i Alingsås för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel
Grundavgift + flera produkter
En produkt
Två produkter
Tre produkter
Avgift om fler än ett besök per år
Per besök

Nuvarande fast årlig avgift
1500 kr
1900 kr
2300 kr
Per besök
1500 kr

Omvärldsbevakning av tillsynsavgifter
Antal
En produkt
Två produkter
Tre produkter
Fyra produkter

Lerum
2000 kr
3000 kr
4000 kr
5000 kr

Partille
1500 kr
2000 kr
3000 kr
-

Borås
2000 kr
2600 kr
3800 kr
-

Uddevalla
3500 kr
4500 kr
5500 kr
-

Förslag på nya tillsynsavgifter i Alingsås kommun för folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel
och e-cigaretter
Grundavgift + flera
produkter
En produkt
Två produkter
Tre produkter
Fyra produkter
Avgift om fler än ett
besök per år
Per besök

Ny fast årlig
avgift
2000 kr
3000 kr
4000 kr
5000 kr
Per besök

Antal butiker
med tillstånd
15 stycken
8 stycken
13 stycken

Intäkt
30 000 kr
24 000 kr
52 000 kr
Summa:
106 000 kr

2000 kr

Avgifterna är beräknade utifrån Alingsås kommuns faktiska kostnad, redovisat ovan samt
underlaget av butiker med tillstånd januari 2018.
Nya tillsynsavgifter föreslås gälla från och med 1 januari 2018, men nuvarande avgifter tas ut
till dess att beslut är fattat i kommunfullmäktige.
Avgifterna föreslås att revideras vartannat år, nästa gång blir då januari 2020.
Förslag till beslut i Socialnämnden
Socialnämnden föreslår åt kommunfullmäktige att besluta om nya tillsynsavgifter för folköl,
tobak, vissa receptfria läkemedel och e-cigaretter.
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