
KALLELSE

Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2019-06-03 klockan 09:00-10:00  Stadshuset, 
sal B

Gruppmöten kl. 08.30 till 09.00     
S-, C-, MP-grupp: B-salen      
M-, KD-, L-grupp: Översikten     
SD-grupp: Avsikten        
V-grupp: Insikten

Ordförande
Marjo Gustafsson (S)

Ledamöter
Ibrahim Mohamud Haji (MP), vice ordförande 
Anniola Nilsson (M), 2:e vice ordförande 
Lennart Halvarsson (S)
Ulla Jansson (S)
Leif Berg (S)
Sofia Yrvenback Aktergård (C)
Maud Wachtmeister (KD)
Marianne Nordblom (L)
Michael Tullander (SD)

Ersättare
Hanna Amloh (S)
Robert Bergkvist (S)
Helene Söderberg (S)
Shadi Shalloul (S)
Kjell Arvidsson (C)
Mohamed Ali (M)
Martin Kildén Smith (M)
Margareta Eriksson (KD)
Andreas Hagberg (L)
Björn Berggren (SD)
Lovisa Bjurlén (V)
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KALLELSE

Socialnämnden

1.  Mötets öppnande 

Ärendet i korthet

1. Mötets öppnande

2. Sekretessärende

 Umgängesbegränsning

3. Taxa för tillstånd enligt Lag om tobak och liknande produkter

 Tjänsteskrivelse
 Taxa för tillstånd enligt Lag om tobak och liknande produkter

2.  Umgängesbegränsning (SN19/37)

Ärendet i korthet

Sekretess.

Handlingarna delas ut vid gruppmöten.

3.  Taxa för tillstånd enligt Lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) (SN19/34)

Ärendet i korthet
En ny tobakslag träder i kraft 1 juli 2019. Samtliga tobaksförsäljare är skyldiga att ansöka om 
tillstånd. Kommunen är tillståndsgivare. Tillståndsplikt gäller både befintliga och nya 
verksamheter liksom både detaljhandel och partihandel. Den nya lagstiftningen ersätter den 
gamla tobakslagen. Lagen gäller tobak och andra liknande produkter. Med tobak avses 
cigaretter, rulltobak, tobak för vattenpipa, andra tobaksvaror för rökning som cigarrer och 
piptobak, rökfria tobaksvaror som snus och tuggtobak. Med liknande produkter avses e-
cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning, vattenpipor samt njutningsmedel 
som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. För dessa finns 
inget krav på tillstånd utan en fortsatt anmälan om försäljning är tillräckligt.
 
För att kunna debitera en avgift för prövningen måste kommunen ha en gällande taxa 1 juli 
2019. Om ingen taxa finns betyder det att de ansökningar som kommer in inte behöver 
betala någon ansökningsavgift utan handläggning och prövningen finansieras i stället via 
anslag. 
Avgiften ska finansiera kommunens kostnader för den handläggning som ansökan ger 
upphov till. Avgiften ska spegla den faktiska kostnad som ett normalt ärende bedöms kräva, 
enligt självkostnadsprincip. Ansökningsavgiften är en engångskostnad. Prövningen är i 
många avseenden lik den som görs vid ansökan av serveringstillstånd för alkohol och många 
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kommuner räknar därför på mellan 80-90 % av ansökningsavgiften för serveringstillstånd. Vi 
har idag ca 60 försäljningsställen med tobak. 
 
Taxan för ansökan om tillstånd är ett tillägg till Kommunfullmäktiges dokument ”Avgifter för 
tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak, receptfria läkemedel…….” dnr KK17/722, och 
ersätter i tillämpliga delar de tidigare reglerna i avsnitt 3 i dokumentet.
 

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige

att godkänna föreslagen taxa för ansökan enligt Lag om Tobak och andra liknande produkter 
(2018:2088) enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-05-20

att taxan gäller från och med 1 juli 2019

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att förklara paragrafen omedelbart justerad

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse: Taxa för tillstånd och tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter 

(761251)
 Taxa för tillstånd och tillsyn enligt lag om tobak och andra liknande produkter (761261)
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Ärende 3

Taxa för tillstånd enligt Lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) 
(SN19/34)
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Tjänsteskrivelse Dnr 
SN19/34

Datum
Solweig Eriksson Kurg  2019-05-20

Socialnämnden

Postadress
Nyköpings kommun
Nämndansvarig tjänsteman
611 83  NYKÖPING

Besöksadress Tfn  
solweig.eriksson.kurg@nykoping.se

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.se

Taxa för tillstånd enligt Lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088)

Ärendet i korthet
En ny tobakslag träder i kraft 1 juli 2019. Samtliga tobaksförsäljare är skyldiga att 
ansöka om tillstånd. Kommunen är tillståndsgivare. Tillståndsplikt gäller både 
befintliga och nya verksamheter liksom både detaljhandel och partihandel. Den nya 
lagstiftningen ersätter den gamla tobakslagen. Lagen gäller tobak och andra 
liknande produkter. Med tobak avses cigaretter, rulltobak, tobak för vattenpipa, 
andra tobaksvaror för rökning som cigarrer och piptobak, rökfria tobaksvaror som 
snus och tuggtobak. Med liknande produkter avses e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning, vattenpipor samt njutningsmedel som 
till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. För dessa 
finns inget krav på tillstånd utan en fortsatt anmälan om försäljning är tillräckligt.
 
För att kunna debitera en avgift för prövningen måste kommunen ha en gällande 
taxa 1 juli 2019. Om ingen taxa finns betyder det att de ansökningar som kommer in 
inte behöver betala någon ansökningsavgift utan handläggning och prövningen 
finansieras i stället via anslag. 
Avgiften ska finansiera kommunens kostnader för den handläggning som ansökan 
ger upphov till. Avgiften ska spegla den faktiska kostnad som ett normalt ärende 
bedöms kräva, enligt självkostnadsprincip. Ansökningsavgiften är en 
engångskostnad. Prövningen är i många avseenden lik den som görs vid ansökan 
av serveringstillstånd för alkohol och många kommuner räknar därför på mellan 80-
90 % av ansökningsavgiften för serveringstillstånd. Vi har idag ca 60 
försäljningsställen med tobak. 

Taxan för ansökan om tillstånd är ett tillägg till Kommunfullmäktiges dokument 
”Avgifter för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak, receptfria läkemedel…….” 
dnr KK17/722, och ersätter i tillämpliga delar de tidigare reglerna i avsnitt 3 i 
dokumentet.

Fördjupad beskrivning
Taxan för tillståndsprövning ska täcka kostnaden för bla följande moment:
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Dnr SN19/34                   2/2

- Registrering av inkommen ansökan
- Inläsning av ärendet i form av ansökningshandlingar, egenkontrollprogram 

mm
- Ev. begäran om komplettering
- Kontakt med parter, telefonsamtal, möte, kontakt med andra 

myndigheter/kommuner
- Remissförfarande till Skatteverket, Polismyndighet och ev Tullverket
- Platsbesök för att kontrollera lager, skyltning, marknadsföring mm
- Utredning och bedömning av inkomna handlingar
- Beslutsfattande i Socialutskott, inkl granskning och expediering
- Fakturering

Förslag
Handläggningen av den nya Tobakslagen kommer att organiseras hos Division 
Social omsorg och tillhöra Socialnämndens ansvar. 
En taxa måste alltid tas av Kommunfullmäktige då det anses vara ett principiellt 
viktigt beslut. Beslutet att godkänna föreslagen taxa för ansökan och tillsyn enligt 
den nya tobakslagen ska därför underställas fullmäktige. För att hinna med i 
hanteringen inför fullmäktiges sammanträde i juni måste en omedelbar justering av 
beslutet i Socialnämnden göras.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

att godkänna föreslagen taxa för ansökan enligt Lag om Tobak och andra liknande 
produkter (2018:2088) enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-05-20

att taxan gäller från och med 1 juli 2019

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar

att förklara paragrafen omedelbart justerad

Solweig Ericsson Kurg

tf Chef beställarkontoret 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 
SN19/34

Nämndansvarig tjänsteman Datum
Solweig Eriksson Kurg 2019-05-20

Postadress
Nyköpings kommun
Nämndansvarig tjänsteman
611 83  NYKÖPING

Besöksadress Tfn  
solweig.eriksson.kurg@nykoping.se

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se
www.nykoping.se

Taxa för ansökan enligt lag om tobak och andra liknande 
produkter (2018:2088)
Tobak Tidsåtgång 

tim
Taxa kr

Ansökan om stadigvarande tillstånd för tobaksförsäljning 9 8 500

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

9 8 500

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

5 5 000

Ansökan om tillfälligt tillstånd för tobaksförsäljning 5 5 000

Kommunens självkostnad har av Division Social omsorg beräknats till 930 kr/tim i 
2019 års kostnad, avrundas uppåt

Avgift för ansökan om tillstånd skall betalas i samband med ansökan. Handläggning 
av ansökan inleds inte innan ansökningsavgiften är betald.
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