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Socialnämnden

§ 209
Förslag till avgifter för tillståndsprövning och anmälan
enligt ny lag om tobak och liknande
Dnr SN 2018/0730.01.07
Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-06.
Alkoholhandläggare Margareta Ekeroth Åkesson informerar i ärendet.
Bakgrund
Riksdagen har den 12 december 2018 beslutat om ny lag om tobak och
liknande produkter (LTLP). Lagen börjar gälla den 1 juli 2019. Genom den nya
lagen upphävs tobakslagen och lag om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare. Flertalet av bestämmelserna i tobakslagen och lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare förs i sak oförändrade över till
den nya lagen. Därutöver syftar lagen till att ytterligare minska bruket av tobak
och till att motverka illegal handel med tobak.
Det införs en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och
partihandel med tobaksvaror får bedrivas endast av den som har tillstånd för
sådan handel.
För elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare gäller även fortsättningsvis
endast anmälan om försäljning.
Ärendet
Den nya lagen innebär att det införs tillståndsplikt för både detalj- och
partihandel med kommunen som tillståndsgivande myndighet. Kommunen får
enligt 8 kap. 1 och 2 §§ LTLP ta ut avgifter för prövning av ansökan om
försäljningstillstånd, tillsyn av detalj- och partihandlare med
försäljningstillstånd samt tillsyn av handlare som anmält försäljning av
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
Tillståndsenheten är en avgiftsfinansierad verksamhet. Avgifterna är, i enlighet
med kommunallagen, baserade på självkostnads- och likställighetsprinciperna.
Självkostnadsprincipen innebär att kommunen inte får ta ut högre avgift än vad
som svarar mot kostnaderna för de tjänster som kommunen tillhandahåller.
Likställighetsprincipen innebär att avgifterna ska vara rättvisa och baserade på
objektiv grund.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 21 december 2018.
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Kommunen ska, med anledning av den nya lagen, ta emot och handlägga
ansökan om försäljningstillstånd för tobak. Ett tillståndsförfarande är i grunden
mer administrativt betungande än ett anmälningsförfarande. Med hänsyn till att
det föreslagna tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning har klara
beröringspunkter med det förfarandet som gäller vid tillståndsgivning enligt
alkohollagen (2010:1622) bör angivna siffror kunna vara riktmärke.
Tillståndsgivning för tobak är dock inte fullt lika komplex varför avgiften för
tobaksförsäljning bör vara något lägre än motsvarande kostnader för
serveringstillstånd. Jämförelse kan göras med tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten varför 5 000 kronor torde vara en skälig avgift. De avgifter som
finns för tillsynen avseende tobak ligger kvar på samma nivå som idag.
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
1. Kommunfullmäktige antar socialförvaltningens förslag till avgift på
5 000 kronor för tillståndsprövning enligt ny lag om tobak och liknande produkter samt att den kopplas till konsumentprisindex
(KPI).
2. Kommunfullmäktige delegerar till socialnämnden att justera avgiften
utifrån KPI.
3. Avgiften träder i kraft omedelbart efter att protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde justerats.

Sekreterare
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Justeras
Roger Holmberg
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Socialnämnden

Förslag till avgifter för tillståndsprövning och
anmälan enligt ny lag om tobak och liknande
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
1. Kommunfullmäktige antar socialförvaltningens förslag till avgift på
5 000 kronor för tillståndsprövning enligt ny lag om tobak och liknande produkter samt att den kopplas till konsumentprisindex
(KPI).
2. Kommunfullmäktige delegerar till socialnämnden att justera avgiften
utifrån KPI.
3. Avgiften träder i kraft omedelbart efter att protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde justerats.
Bakgrund
Riksdagen kommer den 12 december 2018 beslutar om ny lag om tobak och
liknande produkter (LTLP). Genom den nya lagen upphävs tobakslagen och
lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Flertalet av bestämmelserna i tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare förs i sak oförändrade över till den nya lagen. Därutöver syftar lagen till att
ytterligare minska bruket av tobak och till att motverka illegal handel med tobak.
Det införs en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror får bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan
handel.
Detaljhandlare som före den 1 januari 2019 anmält försäljning av tobaksvaror
enligt 12 C § av tobakslagen får fortsätta sälja tobak, men måste senast den 1
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april 2019 lämna in en ansökan om försäljningstillstånd. Under tiden kommunen handlägger ansökan får handlaren fortsätta med sin försäljning.
Partihandlare får fortsätta sin verksamhet även efter den 1 januari 2019, men
måste lämna in en ansökan om tillstånd senast den 1 april 2019. Under tiden
ansökan behandlas får försäljningen fortsätta.
För elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare gäller även fortsättningsvis
endast anmälan om försäljning.
Ärendet
Den nya lagen innebär att det införs tillståndsplikt för både detalj- och partihandel med kommunen som tillståndsgivande myndighet. Kommunen får enligt 8 kap. 1 och 2 §§ LTLP ta ut avgifter för prövning av ansökan om försäljningstillstånd, tillsyn av detalj- och partihandlare med försäljningstillstånd samt
tillsyn av handlare som anmält försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
Tillståndsenheten är en avgiftsfinansierad verksamhet. Avgifterna är, i enlighet
med kommunallagen, baserade på självkostnads- och likställighetsprinciperna.
Självkostnadsprincipen innebär att kommunen inte får ta ut högre avgift än vad
som svarar mot kostnaderna för de tjänster som kommunen tillhandahåller.
Likställighetsprincipen innebär att avgifterna ska vara rättvisa och baserade på
objektiv grund.
Kommunen ska, med anledning av den nya lagen, ta emot och handlägga ansökan om försäljningstillstånd för tobak. Ett tillståndsförfarande är i grunden
mer administrativt betungande än ett anmälningsförfarande. Med hänsyn till att
det föreslagna tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning har klara beröringspunkter med det förfarandet som gäller vid tillståndsgivning enligt alkohollagen
(2010:1622) bör angivna siffror kunna vara riktmärke. Tillståndsgivning för
tobak är dock inte fullt lika komplex varför avgiften för tobaksförsäljning bör
vara något lägre än motsvarande kostnader för serveringstillstånd. Jämförelse
kan göras med tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten varför 5 000 kronor
torde vara en skälig avgift. De avgifter som finns för tillsynen avseende tobak
ligger kvar på samma nivå som idag.
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