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Kommunens uppdrag om tillståndsgivning
och tillsyn enligt Lag (2018:2088) om tobak
och liknande produkter, ändring av
socialnämndens reglemente samt justering
av och tillägg till tillståndsenhetens avgifter

Dnr KS 2019/0184

Sammanfattning
Den 1 juli 2019 träder lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter i kraft. Genom den nya lagen införs krav på
försäljningstillstånd för att få sälja tobak och att få idka partihandel
med tobak. Kommunen är tillstånds- och tillsynsmyndighet och en
organisation för att hantera det nya uppdraget behöver byggas upp.
Kommunen har behov av att finansiera arbetet genom avgiftsuttag
enligt självkostnadsprincipen.
Socialnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att uppdra åt
socialnämnden att ansvara för kommunens uppgifter enligt lagen, att
fastställa socialnämndens förslag till nya tillstånds- och
tillsynsavgifter samt att vidta ändringar i socialnämndens
reglemente i enlighet med socialnämndens förslag.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 april 2019.
Socialnämndens beslut den 20 februari 2019, § 41, jämte bilaga.
Förslag till ändring i Reglemente för socialnämnden.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt socialnämnden att ansvara för kommunens uppgifter
gällande handel med tobaksvaror och örtprodukter för rökning
samt handel med elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare enligt lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter,
att fastställa ansökningsavgifter för försäljningstillstånd och
tillsynsavgifter för sådant tillstånd i enlighet med
socialnämndens förslag att gälla från och med den 1 juli 2019,
att fastställa tillsynsavgifter för försäljning av folköl, elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel i
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att

enlighet med socialnämndens förslag att gälla från och med den
1 juli 2019, samt
fastställa de ändringar i socialnämndens reglemente som
framgår av föreliggande förslag

att kommunstyrelsen därutöver beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att utreda fördelar och nackdelar
med att flytta tillståndsenheten till miljönämnden
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