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Social- och arbetsmarknadsnämnd
Handläggare: Linda Billing

Ändring av social- och arbetsmarknadsnämndens
reglemente med anledning av ny tobakslag
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 7 § i
social- och arbetsmarknadsnämndens reglemente i enlighet med upprättat förslag.
Förslag på ändring i reglementet:
- Ärenden enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Dock inte tillsyn av
rökfria miljöer enligt 6 kap (delegerat till miljö- och byggnämnden)

Sammanfattning
Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) och beslutades av riksdagen 12
december 2018.
Med anledning av den nya lagen behöver reglementet för social- och arbetsmarknadsnämnden
ändras för att omfatta den nya lagen med undantag från de bestämmelser som behandlar
tillsyn av rökfria miljöer som sedan tidigare är delegerat till miljö- och byggnämnden.

Ärendebeskrivning
Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter. Den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ersätter den
tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
(2017:425) och beslutades av riksdagen 12 december 2018.

Med anledning av den nya lagen behöver reglementet för social- och
arbetsmarknadsnämnden ändras för att omfatta den nya lagen.
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Nuvarande reglemente:
I 7 § i reglementet framgår följande gällande delegering från kommunfullmäktige:
Nämnden ska besluta om följande grupper av ärenden:
- Ärenden enligt tobakslag (SFS 2003:581). Dock inte tillsyn av rökfria miljöer enligt 2 §
tobakslagen (delegerat till miljö- och byggnämnden)
- Ärenden enligt lagen (SFS 2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Förslag på ändring i reglementet:
- Ärenden enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Dock inte tillsyn av
rökfria miljöer enligt 6 kap (delegerat till miljö- och byggnämnden)

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Regeringen har bedömt att de ekonomiska konsekvenserna av den nya lagstiftningen är så
marginella att kompensation i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen inte är
aktuell (prop. 2017/18:156). Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillstånd och tillsyn och
förvaltningen har räknat ut vilken taxa som föreslås gälla för att täcka verksamhetens
kostnader för handläggningen.

Beslutet ska skickas till
Helen Smith, förvaltningschef
Linda Billing, enhetschef
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CHECKLISTA BARNKONVENTIONEN
LIDKÖPING – EN VÄLKOMNANDE OCH HÅLLBAR KOMMUN
SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
För att säkerställa att barnkonventionen beaktats inför beslut, tillse att frågorna i
checklistan finns med i beslutsunderlaget till ärendet.

Hållbar utveckling
Kommer beslutet att beröra barn och unga idag eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Ja X

Nej

Om svaret på ovan nämnda fråga blir JA – följ checklistan. Om svaret blir NEJ, motivera
varför.
1. Vilka barn och unga berörs av beslutet?
Barn som lever och bor i Lidköpings kommun.
Barnets bästa
2. Innebär beslutet att berörda barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
XJa
□ Nej
En av grunderna i tobakslagstiftningen är att barn inte ska utsättas för de hälsorisker som
är förknippade med tobaksbruk. Intentionerna med den nya lagstiftningen är att
tillgången till tobak ska minska i samhället. En kvalitativ kontroll och tillsyn av
försäljningsställen som säljer tobak bidrar till att förhindra tobaksförsäljning till barn och
unga.
Inflytande
3. Har några barn eller unga som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
□ Ja
X Nej.
Lika värde
4. Innebär beslutet att barns och ungas rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på
bl a kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa, funktionsnedsättning, tro eller social
ställning?
X Ja

□ Nej

Om svaret på någon av dessa fem frågor blir ”nej”, försök formulera varför beslutet inte
gått i linje med FN:s barnkonvention.

