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Revidering av reglemente för fritidsnämnden
STK-2019-484
Sammanfattning

Fritidsnämndens förslag till revidering av nämndens reglemente är föranlett av att lotterilagen
har upphört att gälla. Lotterilagen har ersatts av spellagen (2018:1138). Revideringen är
nödvändig utifrån ändrad lagstiftning. Den föreslagna lydelsen i reglementet beskriver på ett
tydligt sätt fritidsnämndens ansvar enligt spellagen. Det föreslås därför att fritidsnämndens
förslag till revidering av nämndens reglemente godkänns.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige stryker följande mening i 1 § i fritidsnämndens reglemente:
”Fritidsnämnden svarar för de uppgifter som åvilar kommunen enligt lotterilagen.” och
ersätter den med följande mening: ”Fritidsnämnden ansvarar för att registrera och utöva
tillsyn över registreringslotterier.”
2. Kommunfullmäktige beslutar att ändringen ska träda ikraft från och med den 1 juni 2019
samt att paragrafen därför ska justeras omedelbart.
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse fritidsnämnden
Reglemente för fritidsnämnden
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 Revidering reglemente fritidsnämnden
Fritidsnämndens reviderade reglemente
Fritidsnämndens aktuella reglemente

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-29
Kommunstyrelsen 2019-05-08
Kommunfullmäktige 2019-05-23
Beslutet skickas till

Fritidsnämnden
Ärendet

SIGNERAD

2019-04-24

Fritidsnämnden beslutade den 14 mars 2019 att föreslå kommunfullmäktige att dels stryka
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formuleringen ”Fritidsnämnden svarar för de uppgifter som åvilar kommunen enligt lotterilagen.” i § 1 i
fritidsnämndens reglemente, dels att ersätta denna mening med följande mening:
”Fritidsnämnden ansvarar för att registrera och utöva tillsyn över registreringslotterier.”
Förslaget om revidering är föranlett av att lotterilagen har upphört att gälla. Lotterilagen har
ersatts av spellagen (2018:1138). Ingen förändring i sak är avsedd vad gäller fritidsnämndens
nuvarande ansvarsområde. Den föreslagna formuleringen ska dock genom sin större exakthet i
förhållande till tidigare formulering förtydliga fritidsnämndens ansvar enligt spellagen – som är,
som anförts, samma som i dag och som det har varit när lotterilagen alltjämt gällde – och
avgränsa det ansvaret från arbetsmarknads- och socialnämndens ansvar enligt samma
lagstiftning.
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret anser att revideringen är nödvändig utifrån ändrad lagstiftning och att den
föreslagna lydelsen i reglementet på ett tydligt sätt beskriver fritidsnämndens ansvar enligt
spellagen. Det föreslås därför att kommunstyrelsen tillstyrker fritidsnämndens förslag till beslut.
Ansvariga

Tomas Bärring Chefsjurist
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

