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KS § 117

Dnr KS/2019:301-100

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter
samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. med stöd av 8 kap 1-2 § lag om tobak och liknande produkter (SFS
2018:2088) samt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel
(2009:730) anta förslag till taxa för lag om tobak och liknande
produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
daterad 2019-04-09
2. den nya taxan skall ersätta hittills gällande ”Taxa enligt tobakslagen,
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel” fastställd av
kommunfullmäktige 2017-12-18 § 255, från och med 1 juli 2019 då Lag
om tobak och liknande produkter träder i kraft.
Beslutsgång

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir
kommunstyrelsens beslut.
Beskrivning av ärendet

Kommunen har rätt att ta ut avgifter för de kostnader som kommunen har för
prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter och lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel, bestämmelser meddelade med stöd av
dessa lagar eller med anledning av EU:s förordningar inom dessa lagars
tillämpningsområde.
Avgift enligt taxa ska betalas för:
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökan och
anmälan av verksamhet eller åtgärd
2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt
Den 1 juli 2019 träder den nya lagen om tobak och liknande produkter i kraft.
Denna lag ersätter tidigare tobakslag och lagen om e-cigaretter och
påfyllningsbehållare. Den nya lagen innebär förändringar såsom att
tillståndsplikt för försäljning av tobaksvaror införs. Den tillståndsplikt som införs
innebär att ansvarig tillsynsmyndighet är skyldig att göra en omfattande
tillståndsprövning av de som vill sälja tobaksvaror till skillnad från nuvarande
tobakslag där det endast krävs en anmälan för försäljning. En annan förändring
är att mer tillsyn än i dag ska göras på de som säljer tobaksvaror.
Tillståndsprövningen är mycket mer tidskrävande än att handlägga en anmälan
om försäljning, vilket innebär att taxan behöver justeras för att möta de nya
kostnader
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tillståndsprövningen innebär för tillsynsmyndigheten. Eftersom nya lagen även
kräver att ytterligare tillsyn i form av inre tillsyn också ska börja göras av alla
försäljningsställen för tobaksvaror behöver taxan också justeras för att möta de
nya kostnader som detta innebär för tillsynsmyndigheten.
Förvaltningen gör bedömningen att det även fortsättningsvis är lämpligt att taxan
för lag om tobak och liknande produkter är i hopslagen med taxa för lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel då samordningsvinster i tillsynen finns.
I nu gällande taxa får verksamheten en reduktion av tillsynsavgiften om
försäljning sker av både tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare och
receptfria läkemedel eftersom det finns en tidsvinst i att tillsynen på områdena
kan utföras vid samma tillfälle.
I taxan uttas därför full tillsynsavgift för försäljning av tobaksvaror och/eller
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare medan tillsynsavgiften för
läkemedelsförsäljningen reduceras med 75 % om försäljning sker av både
tobaksvaror och/eller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt
receptfria läkemedel.
I samband med att denna revidering av taxan görs bedömer förvaltningen också
att reduktionen ska finnas kvar men att den reduktion på 75 % av tillsynsavgiften
för receptfria läkemedel som vissa verksamheter fått enligt nu gällande taxa
behöver revideras så att tiden för handläggning och tillsyn enligt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel bättre överensstämmer med verklig nedlagd tid.
Detta innebär att reduktionen som kan ges på tillsynsavgiften för försäljning av
receptfria läkemedel justeras från 75 % till 50 %.
I nya taxan föreslås även att tillsynsavgifterna ska börja debiteras i efterhand i
stället för i förskott som i nuvarande taxa.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Taxan ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom rubricerade
områden för Strängnäs kommun.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Uppföljning sker i samband med årsredovisningen.
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Taxa för lag om tobak och liknande produkter samt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel, 2019-04-10
Förslag till: Taxa för lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel, 2019-04-09
Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 59, Taxa för tillsyn
enligt lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa
receptfria läkemedel, 2019-04-23
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Inledande bestämmelser
1§ Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
kostnader för prövning, handläggning, tillsyn med mera enligt Lag om tobak och
liknande produkter (SFS 2018:2088) samt Lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel (SFS 2009:730) samt bestämmelser och förordningar meddelade med
stöd av dessa lagar.
2§ Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökan och anmälan
enligt Lag om tobak och liknande varor.
2. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt enligt Lag om tobak
och liknande varor samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
3§ Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat
2. handläggning som föranleds av att beslut av nämnden enligt Lag om
tobak eller liknande varor eller lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel eller bestämmelser meddelade med stöd av dessa överklagas.
4§ De antagna fasta avgifterna i denna taxa och timavgifterna höjs varje
kalenderår (avgiftsår) med den procentsats för det innevarande kalenderåret i
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s
hemsida i oktober. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2017.
5§ Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ärendets
diarieföring. Fasta årliga avgifter beräknas efter gällande timavgift i januari varje
år.
Avgiftsskyldig
6§ Avgiftsskyldig är den som har ett tillstånd eller ansöker om tillstånd att
bedriva detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror. Avgiftsskyldig är också
den som gör en anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare, gör en anmälan i enlighet med Lag för tobak och liknande
varor eller vidtar någon annan åtgärd som föranleder avgiften.
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Nedsättning av avgift
7§ Om det finns särskilda skäl får nämnden i det enskilda fallet – med hänsyn till
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta
ned eller efterskänka avgiften.
Avgiftens erläggande
8§ Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Strängnäs kommun. Betalning
ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.
Tillsynsavgifter
9§ Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 956 kr per hel timme
handläggningstid.
Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter
och myndigheter, inspektioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet
samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halvtimma
nedlagd handläggningstid. I handläggningstiden för normal tillsyn och
ansökningar/anmälningar ingår även restid om resa utförs.
För inspektioner 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 timavgift.
Avgifter tas ut genom timdebitering eller genom att ta ut en fast avgift. Vid
timdebitering multipliceras timavgiften med den aktuella handläggningstiden i
det enskilda ärendet. Vid fast avgift multipliceras timavgiften med en uppskattad
handläggningstid för den aktuella ärende- eller verksamhetstypen.
Avgifter för ansökan/anmälan
10§ Den som ansöker om tillstånd för att bedriva detaljhandel eller partihandel
med tobaksvaror eller ansöker om ändringar av verksamheten ska betala avgift
för detta i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges vid
aktuell ärendetyp i taxebilaga 1 multipliceras med gällande timavgift eller
genom timdebitering då den aktuella handläggningstiden i ärendet
multipliceras med gällande timavgift.
Utöver avgift för prövning kan avgift för tillsyn komma att tas ut.
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11§ Sökanden ska betala avgift för prövning av ansökan även om ansökan avslås
eller om den återkallas efter det att handläggningen har påbörjats. I de fall en
fullständig prövning inte genomförs och den nedlagda handläggningstiden blir
avsevärt mindre än vid en komplett prövning, ska avgift dock betalas med halva
det belopp som prövningen skulle ha kostat vid tillämpning av fast avgift. För
ärenden med timdebitering sker debitering för den nedlagda handläggningstiden.
Avgift tas inte ut om ansökan återtas innan handläggning påbörjats.
12§ Avgift för handläggning av anmälningar ska betalas i form av fast avgift
genom att den handläggningstid som anges för aktuell ärendetyp i taxebilaga
1 multipliceras med gällande timavgift.
Utöver avgift för handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma att
tas ut.
Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller
avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. Avgift tas inte ut om
anmälan återkallas innan handläggning påbörjats.
Tillsyn
13§ För regelbunden tillsyn av verksamhetsutövare som bedriver detaljhandel
eller partihandel med tobaksvaror och liknande produkter eller elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare ska verksamhetsutövaren betala årlig
tillsynsavgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1
multipliceras med gällande timavgift.
14§ För försäljning av tobaksvaror är den årliga avgiften är uppdelad i en avgift
för inre tillsyn, en avgift för yttre tillsyn samt en administrativ avgift som ska
täcka nämndens beräknade kostnader för yttre och inre tillsyn. Avgiften för yttre
och inre tillsyn kommer att faktureras efter varje utfört tillsynstillfälle. Den
administrativa avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår som verksamheten bedrivs och faktureras tillsammans med avgiften
för årets första tillsyn när denna är utförd.
15§ För regelbunden tillsyn av verksamhetsutövare som bedriver försäljning av
receptfria läkemedel ska verksamhetsutövaren betala årlig tillsynsavgift genom
att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med gällande
timavgift. Den årliga avgiften för ett försäljningsställe som enbart säljer receptfria
läkemedel är uppdelad i en avgift för yttre tillsyn samt en administrativ avgift
som ska täcka nämndens beräknade kostnader för tillsynen.
16§ För regelbunden tillsyn av verksamhetsutövare som bedriver försäljning av
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska verksamhetsutövaren betala
årlig tillsynsavgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1
multipliceras med gällande timavgift. Den årliga avgiften för ett försäljningsställe
som enbart säljer elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare är uppdelad i
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en avgift för yttre tillsyn samt en administrativ avgift som ska täcka nämndens
beräknade kostnader för tillsynen.
17§ Sker försäljning av både tobaksvaror, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel tas full tillsynsavgift ut för
tobaksförsäljningen medan tillsynsavgiften för försäljningen av elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare och tillsynsavgiften för försäljningen av
receptfria läkemedel reduceras med 50% vardera .
18§ Sker försäljning av enbart tobaksvaror eller enbart av elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare tillsammans med försäljning av receptfria läkemedel tas
full tillsynsavgift ut för försäljningen av tobaksvaror eller för försäljningen av
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare medan tillsynsavgiften för
försäljningen av receptfria läkemedel reduceras med 50%.
19§ Sker försäljning av både tobaksvaror och elektroniska cigaretter tas full
tillsynsavgift ut för försäljningen av tobaksvaror medan tillsynsavgiften för
försäljningen av elektroniska cigaretter reduceras med 50%.
20§ Avgift för tillsyn samt administrativ avgift ska betalas från och med det
kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd för verksamheten att
bedriva detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror har meddelats eller att
anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare eller receptfria
läkemedel har skett.
21§ För inspektioner eller andra tillsynsåtgärder med anledning av bristande
efterlevnad och som går utöver den normala tillsynen eller inte ingår i avgift för
tillståndsprövning eller i avgift för handläggning av anmälan tas avgift ut för
nedlagd tillsynstid enligt gällande timavgift. I den nedlagda tillsynstiden
inräknas:
-

tid för förberedelser
tid för besök på plats
tid för efterarbete

Timavgift debiteras i efterhand efter utfört tillsynsbesök.

Denna taxa träder i kraft 1 juli 2019.
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Taxebilaga 1 Tillstånd, anmälan och tillsyn enligt Lag om tobak och
liknande varor samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
För att få fram aktuell avgift för de olika ärendetyperna, multiplicera angivet
antal timmar i kolumnen för avgift med gällande timavgift (956 kr 2019)
Ansökan gällande:

Avgift

Tillstånd tills vidare
Tillstånd att bedriva detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror

9h

Ändring av befintligt tillstånd
Utökning av tillståndet, t ex nytt sortiment

2h

Övriga ändringar

Timdebitering

Tillfälligt tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror
Tillstånd att tillfälligt bedriva detaljhandel eller partihandel med
tobaksvaror

5h

Anmälan

Avgift

Bolagsändring fullständig prövning
- ny delägare, bolagsman, aktieägare, firmatecknare, ledamot
eller annan person med betydande inflytande. Ändring
innehållande penningtransaktioner.

6h

Mindre bolagsändring
- överlåtelse av aktier/andelar mellan befintliga ägare.
Ändringen innehåller inga penningtransaktioner.

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Avser både nyanmälan och ägarbyte.

4h

1h
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Årlig tillsyn av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel
Årliga avgifter för tillsyn av försäljningsställe av nedanstående produkter:
Fast administrativ avgift

1h

Enbart tobaksvaror

2h

Enbart elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare

2h

Enbart receptfria läkemedel

2h

Receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare

3h

Tobaksvaror och elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare

3h

Tobaksvaror och receptfria läkemedel

3h

Tobaksvaror, elektroniska cigaretter/påyllningsbehållare och receptfria
läkemedel

4h

Inre tillsyn av försäljningsställe som säljer tobaksvaror

3h

Tas ut av alla försäljningsställen som säljer tobaksvaror

Övrig tillsyn
Övrig tillsyn enligt Lag om tobak och liknande varor samt Lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel

Timavgift
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MSN § 59

Dnr MSN/2019:648-100

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter
samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. med stöd av 8 kap 1-2 § lag om tobak och liknande produkter (SFS
2018:2088) samt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel
(2009:730) anta förslag till taxa för lag om tobak och liknande
produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
daterad 2019-04-09
2. den nya taxan skall ersätta hittills gällande ”Taxa enligt tobakslagen,
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel” fastställd av
kommunfullmäktige 2017-12-18 § 255, från och med 1 juli 2019 då Lag
om tobak och liknande produkter träder i kraft.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det bara i finns ett förslag till beslut och att detta blir
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut.
Beskrivning av ärendet

Kommunen har rätt att ta ut avgifter för de kostnader som kommunen har för
prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter och lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel, bestämmelser meddelade med stöd av
dessa lagar eller med anledning av EU:s förordningar inom dessa lagars
tillämpningsområde.
Avgift enligt taxa ska betalas för:
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökan och
anmälan av verksamhet eller åtgärd
2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt
Den 1 juli 2019 träder den nya lagen om tobak och liknande produkter i kraft.
Denna lag ersätter tidigare tobakslag och lagen om e-cigaretter och
påfyllningsbehållare. Den nya lagen innebär förändringar såsom att
tillståndsplikt för försäljning av tobaksvaror införs. Den tillståndsplikt som införs
innebär att ansvarig tillsynsmyndighet är skyldig att göra en omfattande
tillståndsprövning av de som vill sälja tobaksvaror till skillnad från nuvarande
tobakslag där det endast krävs en anmälan för försäljning. En annan förändring
är att mer tillsyn än i dag ska göras på de som säljer tobaksvaror.
Tillståndsprövningen är mycket mer tidskrävande än att handlägga en anmälan
om försäljning, vilket innebär att taxan behöver justeras för att möta de nya
kostnader
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MSN § 59 forts.
tillståndsprövningen innebär för tillsynsmyndigheten. Eftersom nya lagen även
kräver att ytterligare tillsyn i form av inre tillsyn också ska börja göras av alla
försäljningsställen för tobaksvaror behöver taxan också justeras för att möta de
nya kostnader som detta innebär för tillsynsmyndigheten.
Förvaltningen gör bedömningen att det även fortsättningsvis är lämpligt att taxan
för lag om tobak och liknande produkter är i hopslagen med taxa för lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel då samordningsvinster i tillsynen finns.
I nu gällande taxa får verksamheten en reduktion av tillsynsavgiften om
försäljning sker av både tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare och
receptfria läkemedel eftersom det finns en tidsvinst i att tillsynen på områdena
kan utföras vid samma tillfälle.
I taxan uttas därför full tillsynsavgift för försäljning av tobaksvaror och/eller
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare medan tillsynsavgiften för
läkemedelsförsäljningen reduceras med 75 % om försäljning sker av både
tobaksvaror och/eller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt
receptfria läkemedel.
I samband med att denna revidering av taxan görs bedömer förvaltningen också
att reduktionen ska finnas kvar men att den reduktion på 75 % av tillsynsavgiften
för receptfria läkemedel som vissa verksamheter fått enligt nu gällande taxa
behöver revideras så att tiden för handläggning och tillsyn enligt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel bättre överensstämmer med verklig nedlagd tid.
Detta innebär att reduktionen som kan ges på tillsynsavgiften för försäljning av
receptfria läkemedel justeras från 75 % till 50 %.
I nya taxan föreslås även att tillsynsavgifterna ska börja debiteras i efterhand i
stället för i förskott som i nuvarande taxa.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Taxan ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom rubricerade
områden för Strängnäs kommun.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Uppföljning sker i samband med årsredovisningen.
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Taxa för lag om tobak och liknande produkter samt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel, 2019-04-10
Förslag till: Taxa för lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel, 2019-04-09
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
____________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

