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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-09-10

§ 269
Antagande av taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen
om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel
Dnr KS/2018:386
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ändrar sitt beslut i § 258 den 13 december 2018 om Taxa
för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om e-cigaretter
och påfyllnadsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
enligt följande.
Beslutet om avgifterna för anmälnings- och tillsynsärenden enligt tobakslagen
(1993:581) samt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare upphävs. Övriga avgifter i taxan ska vara oförändrade.
Taxan kompletteras med en avgift om 6 000 kronor för prövning av tillstånd till
försäljning enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Taxan kompletteras vidare med en avgift för årlig tillsyn om 3 720 kronor för
tillsyn av tillstånds- eller anmälningsärenden enligt lagen (2018:2088) om tobak
och liknande produkter.
De nya avgifterna gäller från och med den 1 november 2019.
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd får varje år besluta om att justera taxans
avgifter i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Avgifterna
justeras uppåt till närmast jämna krontal och får aldrig bli lägre än angivna
belopp i taxan.
Utgångspunkt för indexregleringen är den 1 september 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i § 258 i december 2018 om avgifter för
anmälningspliktig detaljhandel för tobaksvaror och elektroniska cigaretter enligt
tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-09-10

påfyllnadsbehållare samt för ärenden enligt alkohollagen och lagen om handel
med receptfria läkemedel.
Tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare upphörde att gälla den 1 juli 2019 och har ersatts med lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen syftar till att minska bruket
av tobak och till att motverka illegal handel med tobak. Bland annat införs
tillståndsplikt för handel med tobak. De nya reglerna började gälla den 1 juli
2019.
Kommunen får ta ut avgifter för tillstånd på grunder som bestäms av
kommunfullmäktige och för tillsyn, 8 kap. 1 - 2 §§ nya tobakslagen.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-29
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 2019-08-14, §114
Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd, tjänsteskrivelse 2019-08-01
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-12-13, §258
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
Beslutet skickas till
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd
Kommunledningskontoret ekonomi
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KS/2018:386

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande
produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ändrar sitt beslut i § 258 den 13 december 2018 om Taxa för prövning och tillsyn
enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel, enligt följande.
Beslutet om avgifterna för anmälnings- och tillsynsärenden enligt tobakslagen (1993:581) samt lag
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare upphävs. Övriga avgifter i taxan ska
vara oförändrade.
Taxan kompletteras med en avgift om 6 000 kronor för prövning av tillstånd till försäljning enligt
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Taxan kompletteras vidare med en avgift för årlig tillsyn om 3 720 kronor för tillsyn av tillstånds- eller
anmälningsärenden enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
De nya avgifterna gäller från och med den 1 november 2019.
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd får varje år besluta om att justera taxans avgifter i enlighet med
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Avgifterna justeras uppåt till närmast jämna krontal och
får aldrig bli lägre än angivna belopp i taxan.
Utgångspunkt för indexregleringen är den 1 september 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i § 258 i december 2018 om avgifter för anmälningspliktig detaljhandel
för tobaksvaror och elektroniska cigaretter enligt tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt för ärenden enligt alkohollagen och lagen om
handel med receptfria läkemedel.
Kommunledningskontoret
Ing Britt Blomberg
0300-834678
ing-britt.blomberg@kungsbacka.se
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Tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
upphörde att gälla den 1 juli 2019 och har ersatts med lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter. Lagen syftar till att minska bruket av tobak och till att motverka illegal handel med tobak.
Bland annat införs tillståndsplikt för handel med tobak. De nya reglerna började gälla den 1 juli 2019.
Kommunen får ta ut avgifter för tillstånd på grunder som bestäms av kommunfullmäktige och för
tillsyn, 8 kap. 1 - 2 §§ nya tobakslagen.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-29
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 2019-08-14, §114
Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd, tjänsteskrivelse 2019-08-01
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-12-13, §258
Beslutet skickas till
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd
Kommunledningskontoret ekonomi

Ing-Britt Blomberg
Specialist budget
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Datum

2019-08-14

2019-0312-3

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och
liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel
Beslut
Kommunfullmäktige ändrar sitt beslut i § 258 den 13 december 2018 om Taxa för
prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om e-cigaretter och
påfyllnadsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, enligt
följande.
Beslutet om avgifterna för anmälnings- och tillsynsärenden enligt tobakslagen
(1993:581) samt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
upphävs. Övriga avgifter i taxan ska vara oförändrade.
Taxan kompletteras med en avgift om 6 000 kronor för prövning av tillstånd till
försäljning enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Taxan kompletteras vidare med en avgift för årlig tillsyn om 3 720 kronor för tillsyn
av tillstånds- eller anmälningsärenden enligt lagen (2018:2088) om tobak och
liknande produkter.
De nya avgifterna gäller från och med den 1 september 2019.
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd får varje år besluta om att justera taxans avgifter i
enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Avgifterna justeras uppåt
till närmast jämna krontal och får aldrig bli lägre än angivna belopp i taxan.
Utgångspunkt för indexregleringen är den 1 september 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i § 258 i december 2018 om avgifter för
anmälningspliktig detaljhandel för tobaksvaror och elektroniska cigaretter enligt
tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare samt för ärenden enligt alkohollagen och lagen om handel med
receptfria läkemedel.
Tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare upphörde att gälla den 1 juli 2019 och har ersatts med lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen syftar till att minska bruket av
tobak och till att motverka illegal handel med tobak. Bland annat införs tillståndsplikt för
handel med tobak. De nya reglerna började gälla den 1 juli 2019.
Kommunen får ta ut avgifter för tillstånd på grunder som bestäms av
kommunfullmäktige och för tillsyn, 8 kap. 1 - 2 §§ nya tobakslagen.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-01

Justerare
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2019-08-14

§ 114, forts
Beslutsgång
Ordförande Peter Söderberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga förvaltningens förslag och att nämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
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Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande
produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Förslag till beslut i nämnden för Miljö & hälsoskydd
Nämnden för Miljö & hälsoskydd förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige ändrar sitt beslut i § 258 den 13 december 2018 om Taxa för prövning och tillsyn
enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel, enligt följande.
Beslutet om avgifterna för anmälnings- och tillsynsärenden enligt tobakslagen (1993:581) samt lag
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare upphävs. Övriga avgifter i taxan ska
vara oförändrade.
Taxan kompletteras med en avgift om 6 000 kronor för prövning av tillstånd till försäljning enligt
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Taxan kompletteras vidare med en avgift för årlig tillsyn om 3 720 kronor för tillsyn av tillstånds- eller
anmälningsärenden enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
De nya avgifterna gäller från och med den 1 september 2019.
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd får varje år besluta om att justera taxans avgifter i enlighet med
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Avgifterna justeras uppåt till närmast jämna krontal och
får aldrig bli lägre än angivna belopp i taxan. Utgångspunkt för indexregleringen är den 1 september
2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i § 258 i december 2018 om avgifter för anmälningspliktig detaljhandel
för tobaksvaror och elektroniska cigaretter enligt tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt för ärenden enligt alkohollagen och lagen om
handel med receptfria läkemedel.
Tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
upphörde att gälla den 1 juli 2019 och har ersatts med lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter. Lagen syftar till att minska bruket av tobak och till att motverka illegal handel med tobak.
Bland annat införs tillståndsplikt för handel med tobak. De nya reglerna började gälla den 1 juli 2019.
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Kommunen får ta ut avgifter för tillstånd på grunder som bestäms av kommunfullmäktige och för
tillsyn, 8 kap. 1 - 2 §§ nya tobakslagen.
Beslutsunderlag
MoH förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-01
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i december 2018, § 258, om avgifter för anmälanspliktig detaljhandel
för tobaksvaror och elektroniska cigaretter enligt tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt för ärenden enligt alkohollagen och lagen om
handel med receptfria läkemedel.
Tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
upphörde att gälla den 1 juli 2019 och ersattes med lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter. I den nya lagen som började gälla den 1 juli 2019 infördes bland annat tillståndsplikt för
handel med tobak.
Flertalet av bestämmelserna i den gamla tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare förs i sak oförändrade över till den nya lagen. Den nya tobakslagen syftar till att
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 ska få bedrivas endast av den som
har tillstånd för sådan handel. Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser
utomhus, nämligen uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten
har tillträde till.1
Avgifter för tillstånd och tillsyn
Kommunen får ta ut avgifter för tillstånd på grunder som bestäms av kommunfullmäktige och för
tillsyn, 8 kap. 1 - 2 §§ lagen om tobak och liknande produkter. Avgiftsuttaget ska följa de allmänna
krav om självkostnadsprincipen som finns beträffande kommunala taxor. Avgifterna ska sålunda
spegla kommunernas faktiska kostnad för hanteringen av tillståndsansökningar.
Med hänsyn till att tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning har klara beröringspunkter med det
förfarande som gäller vid tillståndsgivning enligt alkohollagen (2010:1622), bör avgiften för tillstånd
enligt alkohollagen kunna tjäna som riktmärke. Tillståndsordningen för tobak innehåller emellertid
färre bedömningskriterier och är inte fullt lika komplex.2 Avgiften för tobakstillstånd bör därför vara
lägre än för serveringstillstånd. Avgiften för ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten enligt
alkohollagen är 9 810 kronor, se Taxor och avgifter enligt alkohollagen, beslutad av
kommunfullmäktige den 13 december 2018, § 259. Avgiften för tillstånd till försäljning av tobak
föreslås därför uppgå till 6 000 kronor.
Avgiften för den årliga tillsynen av såväl tillstånds- och anmälningsärenden föreslås vara 3 720 kronor,
liksom avgiften för den timbaserade tillsynen, 1 090 kronor, alltså ingen förändring mot de belopp som
gällde enligt äldre lagstiftning. Det måste emellertid av taxan framgå att avgifterna nu är baserade på
1
2

Prop. 2017/189:156
Ibid sid. 130
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lagen om tobak och liknande produkter. Med anledning av lagändringen ändras också taxans
benämning.
Avgifterna samt övriga ändringar enligt den lagen om tobak och liknande produkter föreslås börja
gälla den 1 september 2019.
Konsekvenser för kommunen
Nämndens arbetsbelastning kan kortsiktigt komma att öka om alla försäljningsställen (57 stycken i maj
2018) väljer att ansöka om tillstånd samtidigt.
Tillsynsansvaret utökas. På längre sikt krävs mer arbete med inre tillsyn såsom lämplighetsprövning av
sökandes vandel och ekonomi, vilket ska göras innan tillstånd beviljas. En sökande ska till exempel
kunna visa var företagets kapital kommer ifrån, för att motverka försäljningsställen som finansieras
med illegala medel. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd bör vara uppmärksam på ansökningar där
sökanden i själva verket företräder någon annan, så att ett bulvanförhållande inte är för handen.
Tillsynen omfattar vidare kontroll av lager, skyltning och marknadsföring3. Sökanden ska dessutom
bifoga ett egenkontrollprogram.
Förvaltningen har bedömt att det krävs minst ett årsarbetare för handläggning av tillståndsprövning
samt tillsyn enligt nya tobakslagen.

3
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§ 258
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel
Dnr KS/2018:386
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att taxor enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen
om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt lagen och handel med
vissa receptfria läkemedel ska gälla från och med den 1 januari 2019.
Taxebilaga 1
Anmälan

Förslag
2019-01-01

Vid ny anmälan tas en avgift ut motsvarande registrering
och årlig tillsynstid. (Ny avgift. Avgiften ska täcka ett
tillsynsbesök första året.)

3 270

Tillsyn av anmälningspliktig servering eller
detaljhandel med öl samt detaljhandel med tobaksvaror
och vissa receptfria läkemedel

Taxa per
år, kr

Folköl

2 190

1 500

Tobak

3 270

1 000

Elektroniska cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare. (Ny
kategori, kräver samma utredning som tobak.)

3 270

Receptfria läkemedel

2 190

1 635

Kombination av 2 eller 3 ovanstående (Nuvarande avgift
omfattar endast tobak och folköl. I nuvarande taxa blir
summan 3435 kronor (1800+1635) om verksamheten säljer
tobak, folköl och receptfria läkemedel. Förslaget innebär
en höjning med drygt 500 kronor.)

4 000

1 800

Alla ovanstående

5 000

Uppföljande kontroll vid avvikelser

timavgift

Avgift tas ut för nedlagd kontrolltid enligt 10 §

1 090
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Halv tillsynsavgift tas ut det år anmälan inkommit efter den 1 oktober. Har
anmälan inkommit före den 1 oktober tas hel tillsynsavgift ut. Inbetald avgift
återbetalas inte om rörelsen upphör före kalenderårets slut.
Beträffande nedsättning av avgiften vid försäljning av två eller flera av de
anmälningspliktiga varor som nämns ovan görs nedsättning av avgiften utifrån
kraven i 9 § förvaltningslagen (2007:900), där det framgår att ärenden ska
handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att
höja taxan med en procentsats som motsvarar förändringen av prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) samt för övriga faktorer som kan påverka taxan.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen för miljö & hälsoskydd har tagit fram förslag till nya avgifter och
taxor för försäljning av folköl, tobak, receptfria läkemedel och elektroniska
cigaretter, samt avgifter och taxor för serveringstillstånd. Dessa avgifter och
taxor behöver revideras, dels då det visat sig finnas avgiftstyper som saknats i
kommunfullmäktiges tidigare beslut om avgifter från 2011, och dels för att
säkerställa att avgifterna följer kommunallagens regler om självkostnads- och
likställighetsprincipen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-11-27, § 293: Förslag: Kommunfullmäktige beslutar att
taxor enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare samt lagen och handel med vissa receptfria läkemedel ska
gälla från och med den 1 januari 2019.
Taxebilaga 1
Anmälan

Förslag
2019-01-01

Nuvarande
2018

Vid ny anmälan tas en avgift ut motsvarande registrering och
årlig tillsynstid. (Ny avgift. Avgiften ska täcka ett tillsynsbesök
första året.)

3 270

Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel med öl
samt detaljhandel med tobaksvaror och vissa receptfria
läkemedel

Taxa per år,
kr

Folköl

2 190

1 500

Tobak

3 270

1 000
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Elektroniska cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare. (Ny
kategori, kräver samma utredning som tobak.)

3 270

Receptfria läkemedel

2 190

1 635

Kombination av 2 eller 3 ovanstående (Nuvarande avgift omfattar
endast tobak och folköl. I nuvarande taxa blir summan 3435
kronor (1800+1635) om verksamheten säljer tobak, folköl och
receptfria läkemedel. Förslaget innebär en höjning med drygt 500
kronor.)

4 000

1 800

Alla ovanstående

5 000

Uppföljande kontroll vid avvikelser

timavgift

Avgift tas ut för nedlagd kontrolltid enligt 10 §

1 090

1 090

Halv tillsynsavgift tas ut det år anmälan inkommit efter den 1 oktober. Har
anmälan inkommit före den 1 oktober tas hel tillsynsavgift ut. Inbetald avgift
återbetalas inte om rörelsen upphör före kalenderårets slut.
Beträffande nedsättning av avgiften vid försäljning av två eller flera av de
anmälningspliktiga varor som nämns ovan görs nedsättning av avgiften utifrån
kraven i 9 § förvaltningslagen (2007:900), där det framgår att ärenden ska
handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten
eftersätts. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd får för varje kalenderår (avgiftsår)
besluta att höja taxan med en procentsats som motsvarar förändringen av
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) samt för övriga faktorer som kan
påverka taxan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20, § 430: Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att taxor enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen
om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt lagen och handel med
vissa receptfria läkemedel ska gälla från och med den 1 januari 2019.
Taxebilaga 1
Anmälan

Förslag
Nuvarande
2019-01-01 2018

Vid ny anmälan tas en avgift ut motsvarande
registrering och årlig tillsynstid. (Ny avgift. Avgiften
ska täcka ett tillsynsbesök första året.)

3 270

Tillsyn av anmälningspliktig servering eller
detaljhandel med öl samt detaljhandel med
tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel

Taxa per
år, kr

Folköl

2 190

Expedierat/bestyrkt

1 500
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Datum

2018-12-13

Tobak

3 270

1 000

Elektroniska cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare. 3 270
(Ny kategori, kräver samma utredning som tobak.)
Receptfria läkemedel

2 190

1 635

Kombination av 2 eller 3 ovanstående (Nuvarande
avgift omfattar endast tobak och folköl. I nuvarande
taxa blir summan 3435 kronor (1800+1635) om
verksamheten säljer tobak, folköl och receptfria
läkemedel. Förslaget innebär en höjning med drygt
500 kronor.)

4 000

1 800

Alla ovanstående

5 000

Uppföljande kontroll vid avvikelser

timavgift

Avgift tas ut för nedlagd kontrolltid enligt 10 §

1 090

1 090

Halv tillsynsavgift tas ut det år anmälan inkommit efter den 1 oktober. Har
anmälan inkommit före den 1 oktober tas hel tillsynsavgift ut. Inbetald avgift
återbetalas inte om rörelsen upphör före kalenderårets slut.
Beträffande nedsättning av avgiften vid försäljning av två eller flera av de
anmälningspliktiga varor som nämns ovan så görs nedsättning av avgiften
utifrån kraven i 7 § Förvaltningslagen (1986:223). Där det framgår att ärenden
ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten
eftersätts. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd får för varje kalenderår (avgiftsår)
besluta att höja taxan med en procentsats som motsvarar förändringen av
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) samt för övriga faktorer som kan
påverka taxan.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-10-05 Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att taxor enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen
om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt lagen och handel med
vissa receptfria läkemedel ska gälla från och med den 1 januari 2019.
Taxebilaga 1
Anmälan

Förslag
2019-01-01

Vid ny anmälan tas en avgift ut motsvarande registrering
och årlig tillsynstid. (Ny avgift. Avgiften ska täcka ett
tillsynsbesök första året.)

3 270

Expedierat/bestyrkt
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2018-12-13

Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel
med öl samt detaljhandel med tobaksvaror och vissa
receptfria läkemedel

Taxa per
år, kr

Folköl

2 190

1 500

Tobak

3 270

1 000

Elektroniska cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare. (Ny
kategori, kräver samma utredning som tobak.)

3 270

Receptfria läkemedel

2 190

1 635

Kombination av 2 eller 3 ovanstående (Nuvarande avgift
omfattar endast tobak och folköl. I nuvarande taxa blir
summan 3435 kronor (1800+1635) om verksamheten säljer
tobak, folköl och receptfria läkemedel. Förslaget innebär
en höjning med drygt 500 kronor.)

4 000

1 800

Alla ovanstående

5 000

Uppföljande kontroll vid avvikelser

timavgift

Avgift tas ut för nedlagd kontrolltid enligt 10 §

1 090

1 090

Halv tillsynsavgift tas ut det år anmälan inkommit efter den 1 oktober. Har
anmälan inkommit före den 1 oktober tas hel tillsynsavgift ut. Inbetald avgift
återbetalas inte om rörelsen upphör före kalenderårets slut.
Beträffande nedsättning av avgiften vid försäljning av två eller flera av de
anmälningspliktiga varor som nämns ovan så görs nedsättning av avgiften
utifrån kraven i 7 § Förvaltningslagen (1986:223). Där det framgår att ärenden
ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten
eftersätts. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd får för varje kalenderår (avgiftsår)
besluta att höja taxan med en procentsats som motsvarar förändringen av
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) samt för övriga faktorer som kan
påverka taxan.
Bilaga till taxor och avgifter med en kommunjämförelse

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 2018-05-24, § 70: Förslag: Nämnden för
Miljö och hälsoskydd beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna
föreliggande förslag angående revidering av taxor och avgifter enligt taxebilaga
1 att gälla från och med 2019-01-01 och att ärendet återupptas till nämnden om
ett år för att utvärdera taxorna samt att förvaltningen presenterar mer lättläst
Expedierat/bestyrkt
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Datum

2018-12-13

information om taxorna inför budgetförhandlingarna i kommunfullmäktige i juni.
Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd, tjänsteskrivelse 2018-05-14

Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, Kommunledningskontoret; specialist budget,
specialist administration

Expedierat/bestyrkt

