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Au §  76  Dnr: 9019/151.109 
   
Revidering - Taxa för Robertsfors kommuns prövning 
och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningen 
 
Sammanfattning 
Med anledning av den nya "Lag om tobak och andra liknande produkter" 

som träder i kraft 1 juli 2019 finns ett behov att göra förändringar i den 

taxa som finns idag. En stor andel ansökningar om tillstånd till 

försäljning av tobaksvaror förväntas inkomma under sommaren och 

hösten 2019. Finns ingen, av Kommunfullmäktige fastslagen, taxa då 

kommer inte någon avgift kunna tas ut för dessa ärenden som förväntas ta 

mycket tid i anspråk. 
  

Ärende 
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö har ansvar för tillsyn och prövning av 

ärenden inom tobaksområdet. En taxa, Taxa för Robertsfors kommuns 

prövning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningen, fastställdes 

i KF 2016-04-18. Ingen översyn eller indexhöjning har senare skett. 
  

Ny tobakslag 
Regeringen har fattat beslut om en ny tobakslag, Lag om tobak och andra 

liknande produkter. De flesta paragrafer börjar gälla 1 juli 2019. Den nya 

lagen innebär bland annat att det blir tillståndspliktigt att sälja 

tobaksvaror. Idag krävs enbart anmälan. Det är kommunen som ska 

granska tillståndsansökningarna. Kommunen har enligt nya lagen rätt att 

ta ut avgift för tillståndsprövningen. 
  

Tillståndsprövning 
Den tillståndsprövning som ska ske med anledning av ansökan om 

försäljning av tobaksvaror ska enligt lagstiftarna vara jämförbar med den 

prövning som idag görs för ansökan om serveringstillstånd. Detta är en 

omfattande prövning där bland annat den sökande samt dess styrelses 

personliga vandel undersöks. Det vill säga deras ekonomiska skötsamhet. 

Uppgifter inhämtas bland annat från skatteverket, kronofogden och 

polisen. Annat som ska granskas och bedömmas i prövningen är budget, 

finansiering, lokal, meny m.m. Den tid Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 

lägger på ett ärende om stadigvarande serveringstillstånd uppskattas vara 

minst 15 timmar i genomsnitt. 
  

Avgifter serveringstillstånd 
Enligt Robertsfors kommuns taxa är avgiften för ett stadigvarande 

serveringstillstånd 6000 kronor. Denna taxa togs fram i samband med att 

Samhällsbyggnadskontoret övertog ansvaret för detta område januari 

2016. Då ingen erfarenhet fanns gällande tidsåtgång i ärendehanteringen 

så utgick taxan helt från andra kommuners taxa, både närliggande 

kommuner och andra kommuner i jämförbar storlek. Taxan lades på en 

mycket låg nivå. 
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Sommar/höst 2019 
I kommunen finns idag 10 anmälda försäljningsställen för tobaksvaror. 

Dessa ställen har till och med 1 november på sig att söka tillstånd. Under 

sommaren och hösten förväntas därför ett stort antal ansökningar 

inkomma till Samhällsbyggnadskontoret. 
Ansökningarna beräknas kräva minst 10 timmars handläggningstid per 

ansökan. Ifall det inte finns en taxa fastställd innan kommer vi inte att 

kunna ta betalt för dessa prövningar. 
  

Ny taxa 
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö har idag arbetat med serveringstillstånd 

i tre år. Vi vet ungefär hur lång handläggningstid de olika ärendena har. 

Vår bedömning är att taxan för alkohol och tobak bör gås igenom och 

ändringar göras. Dels ändringar till följd av nya lagen och dels ändringar 

för att avgifterna mer ska spegla det arbete handläggaren lägger ner i de 

olika ärendena (handläggningstid). 
  

På grund av tidsbrist väljer Samhällsbyggnadskontoret att idag enbart 

föreslå ett tillägg gällande avgift för tillståndsprövning av 

tobaksförsäljning. En översyn av hela alkohol- och tobakstaxan kommer 

att ske senare i vår. 
 

Beslutsunderlag: 

- Reviderad Taxa för Robertsfors kommuns prövning och tillsyn 

enligt alkohol- och tobakslagstiftningen. 

- Information om ny lag om tobak och liknande produkter 

(Information från Länsstyrelsen) 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att föreslagen taxa 

antas samt börja gälla 2019-07-01.  

https://drive.google.com/open?id=1h4N0Wp5PWPjnDyfXNHxEXen5nmICS6am
https://drive.google.com/open?id=1h4N0Wp5PWPjnDyfXNHxEXen5nmICS6am
https://drive.google.com/open?id=1P7YpbXsJDqfIc1ITEcybGhLaR61GmW4o
https://drive.google.com/open?id=1P7YpbXsJDqfIc1ITEcybGhLaR61GmW4o

