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Dnr 2019-000290 049

Omprövning- Taxa/avgifter tobakstillstånd
Sammanfattning
Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-12-10 § 187
De nya reglerna om tillståndsplikt för tobak innebär att den som säljer
tobaksvaror måste ha tillstånd för detta. Det gäller såväl den som säljer tobak
till konsumenter (detaljhandel) som den som ägnar sig åt annan försäljning
av tobak (partihandel). Tillstånd ansöks om hos kommunen som bland annat
ska göra en prövning av sökandens lämplighet. Vid en prövning granskas
ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig
belastning (vandel).
För att få tillstånd krävs dessutom att den som säljer tobaksvaror ska utöva
särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det
finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Ett
egenkontrollprogram är dessutom ett villkor för att en ansökan om tillstånd
ska anses vara komplett.
I tillståndsprocessen ingår ett remissförfarande. Vid prövningen av en
ansökan om tillstånd för detaljhandel får kommunen inhämta ett yttrande
från Polismyndigheten.
Vid prövningen av en ansökan om tillstånd för partihandel måste både
Polismyndighetens och Tullverkets yttranden inhämtas för att ansökan ska
kunna bifallas.
Enligt Lag 2018:2088 om tobak och liknande produkter får kommunen ta ut
en avgift för prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobaksvaror
enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen ska
också få ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig
försäljning av tobaksvaror.
Den ovan nämnda lagen om tobak och liknande produkter trädde i kraft
2019-07-01. Innan dess krävdes en anmälan till Miljö och hälsa för att få
sälja tobak och liknande varor. 2019-06-19 antar kommunfullmäktige förslag
till avgifter enligt nedan:
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Stadigvarande försäljning av tobaksvaror via detaljhandel
Tillfällig försäljning av tobaksvaror via detaljhandel
Stadigvarande försäljning av tobaksvaror via partihandel
Tillfällig försäljning av tobaksvaror via partihandel

12 000:6 000:15 000:8 000:-

Vid tidpunkten för utarbetande av förslag till taxor för ansökningar om
tobaksförsäljning fanns inga centrala riktlinjer för hur utredningarna skulle
bedrivas. Det fanns inte heller några jämförelser hur det såg ut i övriga
kommuner. Under utarbetandet av avgifterna gjordes uppskattningar för hur
omfattande en utredning skulle kunna vara. Det kan i efterhand konstateras
att dessa uppskattningar var i överkant av vad som är rimlig tid för en
utredning gällande tobakstillstånd.
På Socialnämndens ordinarie möte 2019-11-26 beslutades att ge
förvaltningen i uppdrag att se över taxorna för tobakstillstånd. Detta med
anledning av att Ronneby har de högsta taxorna i Sverige.
Förslag till nya taxor omfattar handläggning av ansökningar rörande
tillståndspliktig försäljning av tobak och liknande produkter.
Förslaget som presenteras nedan tar sikte på att utredningen om tillstånd till
försäljning av tobak och liknande produkter till stor del kommer att följa
samma principer som för utredning av serveringstillstånd. I förslaget är
grunden att hanteringen ska bära sina egna kostnader. Uträkningen av nya
taxor bygger på handläggares lön, enhetschefs lön, faktisk arbetstid,
kostnader för verksamhetssystem och overheadkostnader. Utifrån detta har
en timkostnad räknats ut. Hänsyn har tagits till ett snittvärde av det totala
antalet timmar som läggs på en utredning gällande tobaksförsäljning.
Avgift för tillsyn av tobaksförsäljning behandlas av Miljö- och hälsa med
anledning av att tillsynsansvaret hanteras av dem. För närvarande tas en
timavgift om 865 konor per timme ut vid tillsyn. Varje tillsynstillfälle
beräknas ta 2-4 timmar totalt. Detta innefattar förberedelse för tillsyn,
platsbesök, administrativt arbete etc. Varje handlare som har tillstånd för att
sälja tobak och liknande produkter kan förvänta sig ett tillsynsbesök
vartannat år.
Förslaget som följer gäller för:

Ny taxa:

Stadigvarande försäljning av tobaksvaror via detaljhandel

8 300:-

Tillfällig försäljning av tobaksvaror via detaljhandel

4 200:-

Stadigvarande försäljning av tobaksvaror via partihandel
Tillfällig försäljning av tobaksvaror via partihandel
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Förslag till beslut
Att Socialnämnden föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige att anta
förslaget om nya taxor för ansökan om försäljning av tobak och liknande
varor.
Socialnämndens beslut 2019-12-10
Socialnämnden beslutar att föreslå att Kommunfullmäktige antar förslaget
om nya taxor för ansökan om försäljning av tobak och liknande varor.
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Anta förslag till nya taxor för ansökan om försäljning av tobak och
liknande varor.
2. De som betalat avgift enligt tidigare taxa, antagen av
kommunfullmäktige 2019-06-19 § 222, återbetalas.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta förslag till nya taxor för ansökan om försäljning av tobak och
liknande varor.
2. De som betalat avgift enligt tidigare taxa, antagen av
kommunfullmäktige 2019-06-19 § 222, återbetalas.
________________
Exp:
Socialnämnden
Socialförvaltningen, Birgitta Ratcovich
Socialförvaltningen, Peter Börjesson
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