TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-08

Marko Persson
Vik Kommunsekreterare
Telefon: 08-55501000
marko.persson@nykvarn.se

Taxa för folköl, tobak och
receptfria läkemedel
KS/2019:218
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för tillsyn av
folköl, receptfria läkemedel samt tobak och liknande produkter.
Sammanfattning av ärendet

Den 1 juli 2019 träder huvuddragen i en ny tobakslag i kraft, lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter. Tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om
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Kommunstyrelsen

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphävs därmed. Med anledning av
detta ändras taxan för tillsyn och prövning av försäljning av tobak och liknande
produkter, folköl och receptfria läkemedel. Taxan föreslås gälla från och med 1 juli
2019.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär att tillsynsmyndigheten kan ta ut avgifter för tillsyn och prövning av
försäljning av tobak och liknande produkter, folköl och receptfria läkemedel.
Beslutsunderlag

Taxa för tillsyn av folköl, receptfria läkemedel, tobak och liknande produkter
Tjänsteskrivelse 2019-03-27
Protokollsutdrag BMN 2019-04-10
Tjänsteskrivelse 2019-05-08
Barnkonventionskonsekvenser
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förhindra och förebygga att minderåriga får tillgång till receptfria läkemedel, folköl
eller tobak och liknande produkter.

Frida Nilsson

Daniela Fuciu

Kommundirektör

Chef Kommunledningskontoret

__________________
Beslutet expedieras till

Akten
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Tillsyn av folköl, receptfria läkemedel och tobak och liknande produkter syftar till att

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Taxa för tillsyn av folköl,
receptfria läkemedel, tobak och liknande produkter
BMN/2019:16
Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta taxa för tillsyn av folköl, receptfria läkemedel samt tobak och
liknande produkter.
Sammanfattning av ärendet

Den 1 juli 2019 träder huvuddragen i en ny tobakslag i kraft, lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter. Tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare upphävs därmed. Med anledning av detta ändras taxan för tillsyn och
prövning av försäljning av tobak och liknande produkter, folköl och receptfria läkemedel.
Taxan föreslås gälla från och med 1 juli 2019.
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Bygg- och miljönämnden

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär att tillsynsmyndigheten kan ta ut avgifter för tillsyn och prövning av
försäljning av tobak och liknande produkter, folköl och receptfria läkemedel.
Driftbudget

Ej aktuellt
Investeringsbudget

Ej aktuellt
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-27
Taxa för tillsyn av folköl, receptfria läkemedel, tobak och liknande produkter
Ärendet

Den 1 juli 2019 träder huvuddragen i en ny tobakslag i kraft, lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter. Tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare upphävs därmed.
Enligt 8 kap 1 och 2 §§ får en kommun ta ut avgifter för sin prövning och tillsyn av den som
bedriver tillståndspliktig försäljning. Motsvarande finns i 23 § i lag (2009:730) om handel
med vissa receptfria läkemedel och 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622).
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Barnkonventionskonsekvenser

Tillsyn av folköl, receptfria läkemedel och tobak och liknande produkter syftar till att
förhindra och förebygga att minderåriga får tillgång till receptfria läkemedel, folköl eller
tobak och liknande produkter.

Bengt Andersson
Samhällsbyggnadschef
Beslutet expedieras till

Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Susanna Eriksson
Miljöchef
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Med anledning av detta ändras taxan för tillsyn och prövning av försäljning av tobak och
liknande produkter, folköl och receptfria läkemedel. Taxan föreslås gälla från och med 1 juli
2019 och uppgår till 1278 kronor. Underlag för taxan är baserat på tillsynsmyndighetens
kostnader för tillsynen enligt självkostnads- och likställighetsprincipen.
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Taxa för tillsyn enligt alkohollag, lag
om vissa receptfria läkemedel och
lag om tobak och liknande
produkter

TAXOR OCH AVGIFTER

TAXOR OCH AVGIFTER
2019-03-27
Dnr: BMN/2019:16

TAXOR OCH AVGIFTER

Antagen av kommunfullmäktige den 2017-12-14. KF § 116
Ändrad
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Dnr: BMN/2019:16

Taxa för anmälan och tillsyn av försäljning av folköl,
tobak samt vissa receptfria läkemedel
Inledande bestämmelser
Denna taxa gäller avgifter för Nykvarns kommuns kostnader för prövning,
handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande
produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel eller
bestämmelser meddelade med stöd av dessa.

TAXOR OCH AVGIFTER

Avgift enligt denna taxa tas ut för
Handläggning och andra åtgärder med anledning av inlämnad ansökan och
anmälan
Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för offentlig tillsyn som föranletts av
klagomål som visar sig obefogat handläggning av ett ärende som har
samband med att det har överklagats.
Avgiften enligt denna taxa ska betalas till bygg- och miljönämnden i
Nykvarns kommun, taxan baseras på kommunallagens bestämmelser om
kostnadstäckning enligt självkostnads. Och likställighetsprincipen.
Bygg-och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja
timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas
förändring i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den
1 oktober året före avgiftsåret.
Avgift för prövning
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Avgiften för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som
ansökningen avser.
Vid avslag återbetalas inte avgiften.
Timtaxa
Kommunfullmäktige fastställer inför varje kalenderår aktuella timtaxor.
Timtaxa för planerad kontroll är 1278 kronor per hel timme

TAXOR OCH AVGIFTER

handläggningstid. Fasta årliga avgifter beräknas efter gällande taxa i början
av varje kalenderår.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid
kontoret har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd
med experter och myndigheter, inspektioner, resor, mätning och kontroller i
övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Avgift tas
ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan
klockan 19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5
gånger ordinarie timtaxa.
Tilläggstaxa för extra tillsyn
För tillsyn och andra kontroller som på grund av verksamheten art endast
kan utföras vardagar mellan 19.00 – 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar
tas en avgift ut motsvarande 1,5 gånger gällande timtaxa.
Restiden i samband med tillsynen består av en uppskattad schablontid på
1h/resa tur och retur.
Nedsättning av taxa
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Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga
omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.
Avgift för extra kontroll och övrig offentlig tillsyn
För inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av bristande
efterlevnad och som är utöver den normala tillsynen tas avgift ut för nedlagd
kontrolltid enligt timtaxa. I den nedlagda kontrolltiden inräknas:
Tid för förberedelser

-

Tid för besök på plats

-

Tid för efterarbete

-

Tid för resor till och från försäljningsstället.
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-

Avgiften för extra tillsyn debiteras efter utfört tillsynsbesök.
Ingen avgift
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
-

Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat

-

Handläggning som föranleds av att beslut av nämnderna enligt
tobakslagen,

alkohollagen eller lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
eller bestämmelser meddelade med stöd av dessa, överklagas.
Nedsättning av avgift m.m.

Beslut om nedsättning eller efterskänkning av avgift i enskilda fall fattas av
bygg- och miljönämnden.

Avgifter för prövning och tillsyn
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För handläggning av anmälan om folköl tas en avgift ut motsvarande en
timmes handläggningstid.
För handläggning av ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning tas en avgift
ut enligt nedanstående tabell.
Årlig tillsynsavgift betalas per kalenderår. Ingen årsavgift utgår för
anmälningsåret. Vid behov av tillsyn i samband med anmälan debiteras
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timtaxa. Vid försäljning av fler varuslag än tobak, debiteras endast taxa
motsvarande tillsyn av tobak.

Avgifter för prövning

Avgift

Ansökan tillstånd försäljning av tobak, detaljhandel

8 x timavgift

Ansökan tillstånd försäljning av tobak, partihandel

10 x timavgift

Ändringsanmälan försäljning av tobak, detaljhandel

4 x timavgift

Ändringsanmälan försäljning av tobak, partihandel

5 x timavgift

Tillfällig försäljning av tobak

4 x timavgift

Anmälan försäljning av elektroniska cigaretter och

2 x timavgift

påfyllningsbehållare
Tillsynsavgifter
Försäljning av tobak, detaljhandel

4 x timavgift

Försäljning av tobak, partihandel

5 x timavgift

Försäljning av elektroniska cigaretter och

2 x timavgift

påfyllningsbehållare
Försäljning av folköl

2 x timavgift

Försäljning av receptfria läkemedel

2 x timavgift

Försäljning av folköl, elektroniska cigaretter, receptfria

3 x timavgift

läkemedel
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Tillsyn i övrigt

Timavgift
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