Förkortningar
Följande förkortningar förekommer 1 delegeringsförteckningen.

AB
AFL
AL
Begrl
BrB
FOL
FB
FL
HVB
IVO

Allmänna bestämmelser i avtal inom personalområdet
Lagen om allmän försäkring
Alkohollagen
Begravningslagen
Brottsbalken
Folkbokföringslagen
Föräldrabalken
Förvaltningslagen
Hem för vård eller boende
Inspektionen för vård och omsorg

JB

Jordabalken

KL

Kommunallagen

LAS
LMA
LOA
LOU
LSS

Lagen om anställningsskydd
Lagen om mottagande av asylsökande m fl
Lagen om offentlig anställning
Lagen om offentlig upphandling
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LTLP

Lagen om tobak och liknande produkter

LUL
LVM
LVU
MBL
OSA
OSL
SFB
SFS
SL
SoF
Sol
SOSFS

Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Socialstyrelsens författningssamling

+b

To bakslagen

TF

Tryckfrihetsförordningen

ÄktB

Äktenskapsbalken

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
Medbestämmandelagen
Offentligt skyddat arbete
Offentlighets- och sekretesslagen
Socialförsäkringsbalken
Svensk författningssamling
Skollagen
Socialtjänstförordningen
Socialtjänstlagen
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7. Tillsyn och kontroll

7.1 Tillsyn av försäljning av tobak
OBS!-

Den 1 juli 2019 ersattes tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare av den nya lagen
om tobak och liknande produkter. Detta avsnitt och nedanstående hänvisningar till lagrum kommer att uppdateras så
snart kommunfullmäktige har fattat beslut om hur ansvaret för tillsynen ska fördelas mellan stadens nämnder.
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eveAt1c1ellt aElmiAistrativt iA€JripaAEle
(i A itiativrätt)

~

PreveAtieAssamerElAare
(se aAmärkAiA€J)
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7 .1 Tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
OOS-l-

Den 1 juli 2019 ersattes tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare av den nya lagen
om tobak och liknande produkter. Detta avsnitt och nedanstående hänvisningar till lagrum kommer att uppdateras så
snart kommunfullmäktige har fattat beslut om hur ansvaret för tillsynen ska fördelas mellan stadens nämnder.

1

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat (lägsta nivå)

Inleda och avsluta åtgärdsärende om
eventuellt administrativt ingripande
(initiativrätt)

J~ § lagen

Preventionssamordnare

em

Anmärkning

elektrnniska
oigaretter
8GA
J:)åfyllnings
behållare
7 kap 12 §
LTLP

2

Utlämnande av uppgift på begäran av
annan tillsynsmyndighet

JQ § lag
som ovan

Preventionssamordnare

7 kap 20 §
LTLP
3

Begära upplysningar och handlingar

Ja§ lag
som ovan

Preventionssamordnare

7 kap 17 §
LTLP
4

Meddelande om en varning

J~ § lag
som ovan

Avdelningschef
stadsutveckling

7 kap 13 §
LTLP
5

Meddelande om ytterligare
en varning inom ett år
beslutas av förvaltningschef

Förelägganden för att lagen eller en
föreskrift som meddelats med stöd av
lagen ska följas
-

utan vite

J~ § lag
som ovan

Avdelningschef
stadsutveckling

7kap12§
LTLP
-

med vite

J~ ooh J4
§§ lag som

Se anmärkning

Beslutas av nämnd

Se anmärkning

Beslutas av nämnd

9Vafl

7 kap 15 §
LTLP
6

Meddelande om försäljningsförbud i
högst sex månader
-

utan vite

J~ ooh J~
§§ lag som
9Vafl

7kap12-13
§§ LTLP
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-

med vite

d~, d2 GGR
d4 §§ la!iJ
sem evan

Se anmärkning

Beslutas av nämnd

Avdelningschef
stads utveckling

Om det överklagade
beslutet har fattats av
nämnd så beslutar nämnd
om yttrande

7kap15§
LTLP
7

Yttrande till förvaltningsdomstol och
länsstyrelse i ärende som har
överklagats av näringsidkare
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