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Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

I promemorian föreslås att det i den föreslagna lagen om tobak och liknande produkter ska
införas en bestämmelse som möjliggör att uppgiften att vara id-utfärdare överlämnas till
någon annan än stat eller kommun. Det föreslås även att regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om avgifter för att generera och utfärda
unika identitetsmärkningar. Vidare förordas att Folkhälsomyndigheten bör få befogenhet att
besluta om att överlämna uppgiften att vara id-utfärdare till någon enskild. Arbetsmarknadsoch socialnämnden instämmer i huvudsak med de förslag som lämnas i promemorian och
konstaterar samtidigt att de föreslagna bestämmelserna kommer att ha liten inverkan på det
praktiska tillsynsarbetet.
Yttrande

Malmö stad har beretts möjlighet att yttra sig i ovan rubricerat ärende.
I promemorian lämnas bland annat förslag som syftar till att möjliggöra för någon annan än
stat och kommun att vara id-utfärdare. Nämndens synpunkter avseende förslaget avser
främst vad de föreslagna bestämmelserna kommer att ha för inverkan på det praktiska
tillsynsarbetet.
Överlag är nämnden positiv till samtliga bestämmelser om spårbarhet och identifiering, även
de nu föreslagna. Det är dock i det praktiska tillsynsarbetet och genom möjligheten att
sanktionera de handlare som bryter mot bestämmelserna om försäljning som reglerna om
spårbarhet och identifiering kan leda till störst effekt. Med det i åtanke menar nämnden att
de föreslagna bestämmelserna om vem som ska ha rollen som id-utfärdare främst är av
teknisk karaktär och att förslaget inte har någon direkt påverkan på det faktiska
tillsynsarbetet. Det är snarare implementeringen av bestämmelserna om spårbarhet och
identifiering och anslutande föreskrifter i sig och huruvida det kommer att finnas ett system
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som möjliggör en faktisk kontroll av tobaksvarorna genom märkningen eller ej som har
någon inverkan på tillsynsarbetet.
I promemorian föreslås att Folkhälsomyndigheten bör få befogenhet att besluta om att
överlämna uppgiften att vara id-utfärdare till enskild. Mot bakgrund av tidigare erfarenheter
ser nämnden positivt på att Folkhälsomyndigheten såsom kunskapsbärande myndighet får
möjlighet att överlämna denna uppgift till någon annan. Nämnden vill i sammanhanget
poängtera vikten av att Folkhälsomyndigheten har den kompetens som krävs för
överlämnandet, därtill kapacitet och befogenhet att genomföra tillsyn av id-utfärdarnas
verksamhet och möjlighet att agera om utfärdaren inte fullföljer sina åtaganden.
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