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Socialnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-04-04

SN 2019/117

Plats och tid

Serviceförvaltningen, Dunkerska Salen kl. 15.00–16.05

Beslutande

Venzel Rosqvist (M), Ordförande
Marie Sandholm (M), 1:e vice ordförande
Birgitta Svensson (KD)
Fredrik Karlsson (SD), 2:e vice ordförande
Anna Nordstrandh (S)
Kenneth Lundgren (SÖS)

Tjänstgörande ersättare

Anitha Lata (S), ersätter Hans Björklund (S).

Ersättare

Christina Hilding (M)
Tim Lundgren (M)
Wictor Olsson (SD)
Magnus Kleberman (L)
Birgitta Sjögren (C)
Tomas Tigerschiöld (MP)

Övriga

Socialförvaltningen:
Annikki Tinmark, förvaltningschef
Mats Jeppsson, nämndsekreterare
Kenneth Johansson, avdelningschef
Peter Lövgren, kvalitetsstrateg
Patrik Nyström, informationssekreterare
Anna Ottosson, avdelningschef
Maria Rosenquist, avdelningschef
Maria Staf, kvalitetsstrateg

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Östergatan 71, torsdagen den 11 april från klockan
10.00

Paragrafer

39-51

Sekreterare
Mats Jeppsson
Ordförande
Venzel Rosqvist (M)

Justerare

Birgitta Svensson (KD)

Kenneth Lundgren (SÖS)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Socialnämnden

Datum då anslaget sätts upp

§41: 2019-04-04
§§39-40, 42-51: 2019-04-11

Datum då anslaget tas ned

§41: 2019-04-26
§§39-40, 42-51: 2019-05-03

Förvaringsplats

Socialförvaltningen

Underskrift
Mats Jeppsson

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 44 Avgiftsärende tobak
Dnr SN 2019/178

Ärendebeskrivning
Föreligger avgiftsärende tobak. Bilaga.
Sammanfattning
Med anledning av ny lag och tillståndsplikt avseende försäljning av tobak behöver
beslut om avgift att fattas.
Ärendet
Fr.o.m. 2019-07-01 införs tillståndsplikt för att sälja tobaksvaror. Lagen innefattar
även e-cigaretter, men för e-cigaretter kvarstår anmälningsplikt.
Denna lag syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna
med bruk av tobak och liknande produkter samt exponering för rök från tobak och
utsläpp från liknande produkter.
Ansökan ska vara skriftlig och till ansökan ska näringsidkaren bifoga
egenkontrollprogram och övriga uppgifter som behövs för kommunens utredning.
Endast den som har tillstånd får bedriva detaljhandel eller partihandel med
tobaksvaror.
Ett tillstånd får beviljas endast den som visar att han eller hon med hänsyn till sina
personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att
utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas med krav som ställs
upp i denna lag.
Vid prövning av ansökan ska kommunen inhämta yttrande från Polismyndigheten,
Skatteverket och Kronofogden.
Detaljhandel som har flera olika försäljningsställen måste söka tillstånd för vart
och ett av dem och att möjligheterna att marknadsföra tobaksvaror kan skilja sig åt
mellan olika försäljningsställen, beroende om tillståndet avser specialbutik eller
inte.
Prövningsavgift för försäljning av Lag om tobak och liknande produkter
tobaksvaror (2018:2088) enligt 8 kap. 1 §. Kommunerna ska få ta ut en avgift för
prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobaksvaror enligt de grunder
som beslutas av kommunfullmäktige.
Tillsynsavgift över verksamheter som bedriver försäljning av tobaksvaror och
liknande produkter (2018:2088) enligt 8 kap. 2 § och som bedriver tillståndspliktig
försäljning enligt 5 kap. 1 § och den som bedriver anmälningsplikt försäljning
enligt 5 kap. 15 §.
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Kommunerna ska få ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver
tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror. Avgifterna ska sålunda spegla
kommunernas faktiska kostnad för hantering av tillståndsansökningar, vilket
innebär att avgifterna kommer att variera mellan kommunerna.
Många kommuner hamnar på ca 2000 kr mindre eller samma avgift som för
serveringstillstånd.
Förslag för prövningsavgift är 8000 kr/ansökan. Avgiften får tas ut i samband med
ansökan. Avgift tas ut även om ansökan avslås. Detta avser gälla från
tillståndspliktens början 2019-07-01.
Förslag för tillsynsavgift av försäljning av tobak och liknande produkter tas årlig
avgift ut med 3000 kronor. Avgiften tas ut i början av året och börjar gälla från
2020-01-01.
Barnperspektivet
Enligt Vägledning för tillämpning av barnchecklistan vid beslut inom
socialnämndens ansvarsområde är ärenden om avgifter undantagna
barnchecklistans tillämpningsområde.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att prövningsavgift enligt lag om tobak och
liknande produkter (2018:2088) ska uppgå till 8000 kr och ska gälla från 2019-0701.
att föreslå kommunfullmäktige att tillsynsavgift för lag om tobak och liknande
produkter (2018:2088) ska uppgå till 3000 kr och ska gälla från 2020-01-01.

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

