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Direktionen
Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds
arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och
liknande produkter
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö
kommuner att anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete
enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter. Taxan ska gälla fr.o.m.
2021-01-01.

Bakgrund
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas arbete enligt
alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter. Genom information, råd och
anvisningar arbetar förbundet förebyggande. Därutöver sker tillsyn genom bl. a. inspektioner,
prövning och provköp.
Arbetet med prövning och tillsyn finansieras dels med den taxa som fullmäktige i respektive
medlemskommun bestämmer dels medlemsavgiften i delar där taxan inte är tillämplig. Det är
inte möjligt att finansiera allt arbete med våra taxor. Exempel på åtgärder som inte kan
avgiftsbeläggas är handläggning av obefogade klagomål, besvarande av frågor, information och
service till allmänheten, allmän information till företagare, besvarande av remisser, branschvisa
informationskampanjer samt service till företagare som inte är direkt kopplade till tillsynen.
Sådant arbete finansieras av medlemsavgiften.

Förutsättningar för avgifter
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen, kapitel 8 §§ 1 och 2 lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds
kostnader för kontroll enligt dessa lagar. Det står kommunfullmäktige fritt att bestämma om
taxan och avgiftens storlek ställt mot att avgifterna måste stå i rimlig proportion till de
kostnader som förbundet har för arbetet med prövning och tillsyn.

Ärendet
I och med att tillståndsplikt införts vid försäljning enligt lag om tobak och liknande produkter
får förbundet en utökad omfattning på tillsynsuppdraget. Inre tillsyn tillkommer på liknande
sätt som vid försäljning enligt alkohollagen. Sedan tidigare bedrivs yttre tillsyn på plats hos
verksamhetsutövaren. Förbundet förslår därför att avgiften för tillsyn över tobak justeras så att
den även täcker förbundets kostnader för den tillkommande inre tillsynen. Avgiften beräknas
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genom att timtaxan multipliceras med tillsynsbehovet i timmar. Förbundet föreslår att
timavgiften lämnas oförändrad
För de verksamheter som har tillstånd för försäljning av såväl alkohol som tobak halveras
avgiften för tobakstillsynen då den inre tillsynen kan samordnas.
Förbundet har även sett över paragraferna i taxan och föreslår nedanstående ändring i syfte att
skapa en bättre tydlighet i taxans konstruktion och vad den omfattar. Vad gäller föreslagen
ändring av avgiften i bilaga 2 så redovisas en jämförelse med närliggande kommuner.
Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

3§
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

3§
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
handläggning av

a) tillsyn som föranleds av klagomål som är
obefogat, och att förbundet inte behövt
vidta utredning i ärendet.
b) överklaganden av förbundets eller
överinstans beslut.
c) upprättande av ansökan om utdömande
av vite.

a) klagomål där verksamhetsutövaren har
visat att olägenhet inte föreligger, utan
att förbundet behövt vidta utredning i
ärendet.
b) överklaganden av förbundets eller
överinstans beslut.

Verksamhetsbeskrivning

Föreslagen
Gällande
taxa (tim)
taxa (tim)
BILAGA 2 - AVGIFTER FÖR ARBETE ENLIGT LAG OM TOBAK OCH
LIKNANDE PRODUKTER SAMT FOLKÖL
Tillsynsavgifter
- tobak

Avgiftsjämförelse
Förbundets taxa 2020
Förbundets föreslagna taxa 2021
Södertälje 2020
Botkyrka 2020
Huddinge 2020
Värmdö 2020

3

1,5

Kronor
1 920
3 840
4 050
4 416
5 000
1 700

Handlingen har godkänts digitalt
Digitalt godkända handlingar behöver inte ha namnunderskrift.
Jens Möller
Förbundschef
Bilaga:
Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om
tobak och liknande produkter.

