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2019-04-02
Socialnämnden

Dnr Son 2019/191
Riktlinjer för handläggning av tobaksförsäljningstillstånd
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden föreslås anta socialförvaltningens förslag till riktlinjer för
handläggning av tobaksförsäljningstillstånd.
Ärendet i korthet

Från och med 1 juli måste alla försäljare av tobaksvaror ansöka om tillstånd för detta
hos kommunen, till skillnad från idag då de endast behöver anmäla försäljningen. I
samband med detta har riktlinjer för handläggningen av
tobaksförsäljningstillståndsärenden tagits fram av socialförvaltningen.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-02.
2. Riktlinjer för tobaksförsäljningstillstånd
Bakgrund

Riksdagen har antagit en ny lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) som
börjar gälla från och med 1 juli 2019. Detta medför att tobaksförsäljare, både detaljoch partihandlare, måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunen. Därför har
riktlinjer för handläggning av dessa ansökningar tagits fram.
Riktlinjerna har två syften. De är dels avsedda att fungera som socialnämndens
styrdokument för handläggare av ansökningar om tobaksförsäljningstillstånd.
Riktlinjerna ska också tjäna som information till allmänheten om vilka tillstånd som
finns att ansöka om.
Analys och överväganden

I riktlinjerna finns information om målsättningen med införandet om tillstånd för
tobaksförsäljning. Det finns även information om vilka tillstånd som går att ansöka
om, vilka remissinstanser som kommunen kommer att använda sig av, vilken tillsyn
som tillämpas, vilka avgifter som är förenade med tillståndet, vem som beslutar i
tillståndsärenden samt om rökfria miljöer.
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Barnkonsekvensanalys

En av målsättningarna med den nya tobakslagen är att göra det ännu svårare för de
som säljer tobaksvaror till minderåriga. Riktlinjerna för handläggning av
tillståndsärendena bedöms dock inte i sig själva ha någon påverkan på barn. Inga
barn har därför fått komma till tals vid riktlinjernas framtagande.
Ekonomiska konsekvenser

Handläggningen av ärenden kommer att kräva större personalresurser men å andra
sidan kommer ansökningarna att vara avgiftsbelagda för att täcka upp för denna
kostnad. Riktlinjerna som sådana bedöms dock inte medföra några ekonomiska
konsekvenser.
Slutsatser

Socialnämnden föreslås anta socialförvaltningens förslag till riktlinjer för
handläggning av tobaksförsäljningstillstånd.
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