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105

Förslag till kommunfullmäktige avseende revidering av avgifter för
tillståndsansökningar gällande tobaksförsäljning

ASN-2019-999
Sammanfattning

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter, nedan förkortad LTLP, och en tillståndsplikt införs för försäljning av tobak (prop.
2017/18:156). Enligt 5 kap. 1 § LTLP, krävs tillstånd för försäljning av tobak till
konsumenter (detaljhandel) eller för annan försäljning av tobaksvaror (partihandel). Enligt 8
kap. 1 § får kommunen ta ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd
enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Enligt 8 kap. 2 § LTLP får
kommunen ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5
kap. 1 §. Med anledning av ikraftträdandet av lagen om tobak och liknande produkter föreslås
nya ansöknings- och tillsynsavgifter. Inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen finns,
genom tillståndsenheten, en redan uppbyggd organisation för att hantera det nya uppdrag
tillståndsplikten innebär.
Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare liksom tobakslag
(1993:581) upphävs den 1 juli 2019. Flertalet av bestämmelserna i omnämnda lagar förs i sak
oförändrade över till lagen om tobak och liknande produkter. Någon tillståndsplikt avseende
elektroniska cigaretter eller liknande produkter införs inte. Enligt 8 kap. 5 § LTLP får
kommunen ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning enligt 5
kap. 15 § LTLP, dvs. försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Det
föreslås att avgiften för tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska höjas då
tillsynsarbetet visat sig vara mycket omfattande.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 72 190314
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ansöknings- och tillsynsavgifter enligt lagen
om tobak och liknande produkter.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att de nya avgifterna ska träda i kraft den 1 juli 2019.

Beslutsunderlag




Protokollsutdrag §71 Förslag till kommunfullmäktige avseende revidering av
avgifter för tillståndsansökningar gällande tobaksförsäljning
G- Tjänsteskrivelse Förslag till kommunfullmäktige om ansöknings- och
tillsynsavgifter för försäljning av tobak och liknande produkter
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