
 Sammanträdesprotokoll 1(15) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-06-16 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 Plats och tid Torsdagen den 16 juni 2022 i Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, 
klockan 09:00 – 11:00 
Sammanträdet ajournerades 09:45 – 09:55 
 

Beslutande Linda Brunzell (M), Ordförande 
Thomas Backelin (S), 1:e vice ordförande 
Göran Pettersson (S), 2:e vice ordförande 
Per Södergren (C) 
Birgitta Malmberg (L) 
Urban Jonsson (S) 
Lars-Erik Karlsson (V) 

Tjänstgörande ersättare 

 
Lennart Bergius (C)   tjänstgörande ersättare för Per Södergren (C) 
Lennart Johansson (S)   tjänstgörande ersättare för Lars-Erik Karlsson (S) 
 

Ej tjänstgörande ersättare Annika Wetterling (M) 
Torbjörn Svensson (KD) 
Erika Eriksson (S) 
Acke Månsson (S) 
Peter Farrington (M) 
 

Övriga deltagare Anna am Zoll, förvaltningschef 
Agne Adolfsson, sekreterare 
Madelein Mattsson, förvaltningsekonom 
Håkan Blomquist, bygglovschef 
Linda Larsson Torri, alkoholhandläggare 
Karolina Holmström, miljöinspektör 
Kajsa Edbom, miljökonsult 

Utses att justera Thomas Backelin (S) Ersättare  Göran Pettersson (S) 

Justeringens plats och tid Digital justering, 21 juni 2021 
 
Underskrifter 

 Sekreterare ……………………………………………………… Paragrafer §§ 46-54 
 Agne Adolfsson  

 Ordförande ……………………………………………………… 
 

 Linda Brunzell (M)  

 Justerare ……………………………………………………… 
 

 Thomas Backelin (S)  



 Sammanträdesprotokoll 2(15) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-06-16 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-06-16 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-22 Datum då anslaget tas ned 2022-06-29 

Förvaringsplats för protokollet Tillväxt- och tillsynsförvaltningen, Skrantahöjdsvägen 35 
 

Underskrift ……………………………………………………… 
 

 Agne Adolfsson  

 



 Sammanträdesprotokoll 3(15) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-06-13 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 
 
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 46 Dnr 2022-00002  Verksamhetsrapport 2022 .......................................................................................... 4 
§ 47 Dnr 2022-00064  Revidering av reglemente för Tillväxt- och tillsynsnämnden ........................ 5 
§ 48 Dnr 2022-00063  Revidering av Taxa för prövning, tillsyn och kontroll inom 
lagstiftningsområdena alkohol, tobak och receptfria läkemedel .................................................................. 7 
§ 49 Dnr 2022-00070  Ansökan om stadigvarande utökat serveringstillstånd, XXXXXXXX ............ 9 
§ 50 Dnr 2022-00073  Karlskoga XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX - Tidsbegränsat bygglov för 
ändrad användning av industribyggnad till träningsanläggning samt nybyggnad av parkering ... 11 
§ 51 Dnr 2022-00003  Delegationsbeslut .......................................................................................................... 12 
§ 52 Dnr 2022-00005  Avslutade lantmäteriförrättningar ......................................................................... 13 
§ 53 Dnr 2022-00004  Inkomna handlingar ..................................................................................................... 14 
§ 54 Dnr 2022-00006  Förvaltningsinformation ............................................................................................ 15 
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Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 46 Dnr 2022-00002 
 
Verksamhetsrapport 2022 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Anna am Zoll och förvaltningsekonom Madelein 
Mattsson redogjorde för förvaltningens verksamhetsrapport för maj 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport för maj 2022. 
 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade att godkänna redovisningen av 
verksamhetsrapport för maj 2022. 
 
 
 
Expedieras till: 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
 
 
 
__ 
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 Sammanträdesdatum 

 2022-06-16 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 47 Dnr 2022-00064 
 
Revidering av reglemente för Tillväxt- och tillsynsnämnden 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 21 juni 2022 förväntas riksdagen fatta beslut om en ny lag om 
tobaksfria nikotinprodukter. De nya reglerna föreslås i huvudsak att träda 
i kraft den 1 augusti 2022. Utifrån detta bör reglementet för tillväxt- och 
tillsynsnämnden i Karlskoga och Storfors kommuner revideras avseende 
2 §, av vilken det framgår vilka lagstiftningar myndighetsnämnden 
ansvarar över. 

Av 2 § i reglementet för tillväxt- och tillsynsnämnden i Karlskoga och 
Storfors kommuner framgår följande:  
 
Tillväxt- och tillsynsnämndens uppgifter  
2 § Tillväxt- och tillsynsnämnden är den nämnd som ansvarar för de 
myndighetsuppgifter som åvilar kommunal nämnd som avses i 
nedanstående lagar, inklusive de föreskrifter och förordningar som 
meddelats med stöd av dessa lagar, samt angränsande lagar, förordningar 
och föreskrifter. 

- Miljöbalken (1998:808)  
- Livsmedelslagen (2006:804)  
- Tobakslagen (2018:2088) 
- Alkohollagen (2010:1622)   
- Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)  
- Strålskyddslagen (1998:220)   
- Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag  
- Lag om sprängämnesprekursorer (2014:799)  

 
Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom Plan och Bygglagen 
(2010:900) undantaget översikts-, detalj- och regionplanering samt 
områdesbestämmelser (3-7 kap §§).  

Nämnden ansvarar för den trafikuppgift som avses i lagen om nämnder för 
vissa trafikfrågor (1978:234) avseende parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad enligt Trafikförordningen (1998:1276) 13 kap 3 och 8 §§.  

Nämnden ansvarar för överklagan av lantmäteriförrättningar. Nämnden 
ska inom sitt verksamhetsområde och ur ett myndighetsperspektiv delta i 
kommunal planering. 

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige i 
Karlskoga och Storfors att, Lag (xxxx:xxx) om tobaksfria nikotinprodukter, 
läggs till under § 2 i reglementet under förutsättning att Sverige Riksdag 
fattar beslut om att införa Lag (xxxx:xxx) om tobaksfria nikotinprodukter. 

Ändringen ska gälla från och med den 1 augusti 2022. 
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 Sammanträdesdatum 
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Tillväxt- och tillsynsnämnden 
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forts. § 47 Dnr 2022-00064 

 

Beslutsunderlag 
Regeringens proposition 2021/22:200 – Hårdare regler för nya 
nikotinprodukter 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-31 
Reglemente Tillväxt- och tillsynsnämnden 
 
Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige i 
Karlskoga och Storfors att besluta att reglemente för tillväxt- och 
tillsynsnämnden revideras i § 2 med att lägga till Lag (xxxx:xxx) om 
tobaksfria nikotinprodukter. 
 
 
 
Expedieras till: 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
Kommunfullmäktige Karlskoga 
Kommunfullmäktige Storfors 
 
 
 
__ 
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 Sammanträdesdatum 

 2022-06-16 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 48 Dnr 2022-00063 
 
Revidering av Taxa för prövning, tillsyn och kontroll inom 
lagstiftningsområdena alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 21 juni 2022 förväntas riksdagen fatta beslut om att inför en ny lag. 
Lag (XXXX:XXX) om tobaksfria nikotinprodukter föreslås träda i kraft den 
1 augusti 2022. Enligt Regeringens proposition 2021/22:200; hårdare 
regler för nya nikotinprodukter, kommer anmälan till kommunen krävas 
för detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter. Kommunen och 
Polismyndigheten kommer att vara ansvariga för tillsynen på 
försäljningsställena. För tillsynen handläggning och tillsyn av tobaksfria 
nikotinprodukter får kommunen ta ut en avgift.  

Tillväxt- och tillsynsnämnden förväntas fatta beslut om att föreslå 
Kommunfullmäktige i Karlskoga och Storfors kommuner att revidera 
reglemente för tillväxt- och tillsynsnämnden, i vilket nämndens 
ansvarområden utökas till att omfatta lag (XXXX:XXX) om tobaksfria 
nikotinprodukter, den 16 juni 2022 

Med anledning av detta behöver lagstiftningsområdet tobaksfria 
nikotinprodukter införas i tillväxt- och tillsynsnämndens taxa för 
prövning, tillsyn och kontroll inom lagstiftningsområdena alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel, enligt bilaga1. 
 
Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen tjänsteskrivelse 2022-06-01. 
Taxa för alkohol, tobak och liknande produkter, samt vissa receptfria 
läkemedel. 
Bilaga 1 
Yrkanden 
Göran Pettersson (S) yrkade på bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 

Propositionsordningar 
Ordförande ställde förvaltningens förslag under proposition och fann att 
nämnden biföll detta. 
 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige i 
Karlskoga och Storfors att besluta att taxa för alkohol, tobak och liknande 
produkter, samt vissa receptfria läkemedel revideras enligt bilaga 1. 
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forts. § 48 Dnr 2022-00063 
 
 
 
Expedieras till: 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
Kommunfullmäktige Karlskoga 
Kommunfullmäktige Storfors 
 
 
 
__ 
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Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 49 Dnr 2022-00070 
 
Ansökan om stadigvarande utökat serveringstillstånd, 
XXXXXXXXXX  
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forts. § 49  Dnr 2022-00070 
 
 
 
 
 
__ 
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§ 50 Dnr 2022-00073 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX - Tidsbegränsat 
bygglov för ändrad användning av industribyggnad till 
träningsanläggning samt nybyggnad av parkering 
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Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 Dnr 2022-00003 
 
Delegationsbeslut 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tillväxt- och tillsynsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
ordförande och tjänstemän enligt gällande delegeringsordning. Dessa 
beslut redovisas månatligen för nämnden. Redovisningen innebär inte att 
tillväxt- och tillsynsnämnden får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. 
Däremot står det tillväxt- och tillsynsnämnden fritt att återkalla lämnad 
delegation. 
 
Delegationsbeslut för maj 2022 anmäls dnr TTN 2022.00003 
 
- Delegationsbeslut PBL maj 2022 
- Delegationsbeslut miljö för maj 2022 
- Delegationsbeslut BAB Karlskoga och Storfors maj 2022 
- Delegationsbeslut parkeringstillstånd maj 2022 
 
 
Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade att godkänna redovisningen av 
delegeringsbeslut. 
 
 
 
Expedieras till: 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
 
 
 
__ 
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 2022-06-16 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 
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§ 52 Dnr 2022-00005 
 
Avslutade lantmäteriförrättningar 
 
Sammanfattning av ärendet 

T217085- Fastighetsbestämning berörande Äspsätter 1:6 och 1:8 samt 
Stockforstorp 1:3  

T227016 - Särskild gränsutmärkning berörande Persikan 4, 5, 6 och 7 
samt Aggerud 2:33 

T227005 - Fastighetsreglering berörande Brickegården 6:1, Kolaren 8 och 
Milan 6.och Ledningsrättsåtgärd berörande Aggerud 2:96, Bregården 
2:96,Kolaren 8 och Milan 6. 

T227001 Fastighetsreglering berörande Granbergsdal 2:7 och Hållsjö 
Hyttebacke 1:7 
 
 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade att godkänna redovisningen av 
avslutade lantmäteriförrättningar. 
 
 
 
Expedieras till: 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
 
 
 
__ 
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 Sammanträdesdatum 

 2022-06-16 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 
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§ 53 Dnr 2022-00004 
 
Inkomna handlingar 
 
Sammanfattning av ärendet 

Information - ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 

Beslut i ärende angående tillstånd enligt miljöbalken till Arctic 
Sustainability Group AB för landbaserad fiskodling på fastigheten Storfors 
11117 i Storfors kommun 

Beslut-202200047-KS-§ 15- Ekonomisk rapport Sverigefinska rådet 2022 

Beslut-202200097-KS-§ 27- Ekonomisk rapport januari-april 2022 
Karlskoga kommun 

Beslut-202200199-KS-§ 17- Nationella bastudagen den 11 juni 2022 

Dialoglunch sammanställning Möckelngymnasiet 2022-05-05 

Protokoll FHN 2022-05-20 

Protokoll SvFR 2022-05-17 

Samverkan protokoll 2022-05-17 
 
 
 
__ 
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 Sammanträdesdatum 

 2022-06-16 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 54 Dnr 2022-00006 
 
Förvaltningsinformation 
 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen gav nämnden följande information: 
 
Miljöinspektör Karolina Holmström och miljökonsult Kajsa Edbom 
informerade om tidigare och kommande planering av avlopps-
inventeringar. 
Karolina och Kajsa informerade även om ett pågående miljöärende. 
 
Alkoholhandläggare Linda Larsson Torri informerade och svarade på 
frågor om ett pågående alkoholärende. 
 
Råd och nätverk 
Linda Brunzell (M) och förvaltningschef Anna am Zoll redogjorde ifrån 
senaste mötet med LokBrå (Lokala brottsförebyggande rådet) 
 
 
 
__ 
 



§ 48 Dnr 2022-00063  Bilaga 1 
1 (2) 

Taxebestämmelser för bygg- och miljökontorets handläggning 
enligt Alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen 
om handel med vissa receptfria läkemedel, samt lag om tobaksfria 
nikotinprodukter.  
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna 1-14 i kommunens 
beslut att anta taxan. 
 
1§ 
Inledande bestämmelser 
 
Enligt denna taxa utgår avgift för 
 

1. Prövning av tillstånd för detaljhandel/ partihandel med tobaksvaror. 
2. Tillsyn av tillståndspliktig handel med försäljning av tobak och liknande produkter. 
3. Tillsyn av anmälningspliktig handel med elektroniska cigaretter och/eller 

påfyllningsbehållare, samt tobaksfria nikotinprodukter. 
4. Kontroll av verksamheter som bedriver verksamhet enligt lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel. 
5. Prövning av tillstånd för försäljning av alkohol. 
6. Tillsyn över tillståndspliktig verksamhet med servering av alkohol.  
7. Tillsyn över anmälningspliktig handel med eller servering av folköl.  
8. Andra tids- och kostnadskrävande åtgärder.  

 
2 

Taxa tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen avseende folköl, lagen om tobak och liknande 
produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, samt lag om tobaksfria 

nikotinprodukter 
 

PRÖVNING Tidsfaktor Avgift (2022) 
10 Tillstånd för  Detaljhandel/ partihandel av 

tobaksvaror 
 8 7 960 kr 

11 Tillfälligt tillstånd för försäljning  Försäljning av tobaksvaror  4 3 980 kr 

  ANMÄLAN Tidsfaktor Avgift (2022) 
12 Anmälan av  Bolagsändring för tillstånd av 

detaljhandel/ partihandel med tobak, 
Ny delägare, bolagsman, aktieägare, 
firmatecknare, ledamot eller annan 
person med betydande inflytande.   

 6 5 970 kr 

12.1  Folköl,  
Avser både ny anmälan och ägarbyte. 
Avgiften utgår per inlämnad anmälan som 
kan omfatta försäljning av en eller flera av 
ovanstående produkter.   

1 995 kr 

12.2  Elektroniska 
cigaretter/påfyllningsbehållare,  
Avser både ny anmälan och ägarbyte. 
Avgiften utgår per inlämnad anmälan som 
kan omfatta försäljning av en eller flera av 
ovanstående produkter.   

1 995 kr 

12.3  Tobaksfria nikotinprodukter 
Avser både ny anmälan och ägarbyte. 
Avgiften utgår per inlämnad anmälan som 
kan omfatta försäljning av en eller flera av 
ovanstående produkter.   

1 995 kr 

TILLSYNSAVGIFT Tidsfaktor Avgift (2022) 



§ 48 Dnr 2022-00063  Bilaga 1 
2 (2) 

13 Avgift för årlig tillsyn av 
försäljningsställe 

Tobak 5 4 975 kr 

13.1  Elektroniska 
cigaretter/påfyllningsbehållare 

2 1 990 kr 

13.2  Tobaksfria nikotinprodukter 2 1990 kr 

13.3  Folköl 2 1 990 kr 

13.4  Läkemedel 2 1 990 kr 

14 Övrig tillsyn Av tobak, folköl, elektroniska 
cigaretter/påfyllningsbehållare, vissa 
receptfria läkemedel, samt tobaksfria 
nikotinprodukter. Tillämpas även vid 
tillfällig försäljning av tobak 

 Timdebitering 

14.1  Vid planerad tillsyn kväll/ natt 
kommer en tilläggsavgift att påföras 
den årliga tillsynsavgiften. Kan även 
komma att tillämpas vid tillfällig 
försäljning av tobak. 

 Timdebitering  
x1,5 
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