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Förslag till kommunfullmäktige om revidering av arbetsmarknads- och
socialnämndens reglemente

ASN-2019-998
Sammanfattning

Den 1 juli 2019 träder lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft och en
tillståndsplikt införs för försäljning av tobak. Samtidigt upphävs idag gällande tobakslag och
lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Med anledning av ikraftträdandet behöver 24 §
i arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente revideras. En ny lydelse föreslås som
klargör att arbetsmarknads- och socialnämnden förutom att ansvara för handläggning av
alkoholserveringstillstånd, även ansvarar för handläggning av ärenden avseende
försäljningstillstånd för tobak. Vidare krävs ett förtydligande att tillsynsansvaret omfattar
såväl försäljning av tobak som försäljning av det som i lagen definieras som ”liknande
produkter”, dvs. e-cigaretter med och utan nikotin, påfyllningsbehållare med nikotin,
örtprodukter för rökning och övriga i lagen definierade produkter. Arbetsmarknads- och
socialnämnden har idag, genom tillståndsenheten, en organisation för att hantera anmälningar
och utöva tillsyn enligt gällande tobakslag och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare. Någon anledning att utifrån den nya lagstiftningen ändra
ansvarsfördelningen har inte framkommit.
Den 1 januari 2019 trädde en ny spellag (2018:1138) i kraft och lotterilagen upphävdes. På
grund av ikraftträdandet av spellagen fordras en ändring av 25 § i arbetsmarknads- och
socialnämndens reglemente. Eftersom arbetsmarknads- och socialnämnden även yttrar sig
enligt lagen om anordnande av visst automatspel (1982:636), föreslås ett tillägg av denna lag i
skrivningen i 25 § i arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden besluta
1.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ändring av nämndens reglemente 24 § med
anledning av ikraftträdandet av lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ändring av nämndens reglemente 25 § med
anledning av ikraftträdandet av spellagen (2018:1138).
Beslutsunderlag
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