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Ändring av stadsdelsnämndens delegering av
tillsyn av försäljning av tobak och e-cigaretter
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden återkallar sina delegeringar avseende tillsyn
av försäljning av tobak eftersom den tillsynen inte längre är ett
uppdrag för stadsdelsnämnderna.
2. Nämnden lägger till handlingarna förvaltningens redovisning i
tjänsteutlåtandets bilaga av uppdateringar av lagrum avseende
tillsyn av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att flytta ansvaret för tillsynen av
försäljning av tobaksvaror från stadsdelsnämnderna till
socialnämnden. Förvaltningen föreslår därför att nämnden återkallar
sina delegeringar som gäller den tillsynen. Samtidigt uppdatera
förvaltningen de lagrum som reglerar tillsynen av försäljning av ecigaretter eftersom lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare har ersatts av lagen om tobak och liknande
produkter.
Bakgrund
Nämndens delegeringsförteckning behöver ibland uppdateras, till
exempel när det sker ändringar i lagstiftning och när
kommunfullmäktige beslutar om ändringar i nämndernas
ansvarsområden.
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Den 1 juli 2019 ersattes tobakslagen och lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare av den nya lagen om tobak och
liknande produkter, LTLP. Med den nya lagen blev försäljning av
tobak tillståndspliktig. Enligt kommunfullmäktiges beslut om
budget 2020 är det socialnämnden som beviljar sådant tillstånd.
Socialnämnden, ansvarar också för eventuella sanktioner och
återkallande av tillstånd.
Däremot har tillsynen av försäljningen av tobak tills nyligen
fortfarande varit ett ansvar för stadsdelsnämnderna, i avvaktan på
den utredning som kommunfullmäktige i budget 2020 gav
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socialnämnden i uppdrag att genomföra, i samråd med
kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden och
stadsdelsnämnderna, för att tydliggöra ansvarsfördelningen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av nämndsekreteraren i samråd med
avdelningen för stadsutveckling, socialförvaltningens
tillståndsenhet och med juridiska avdelningen.
Ärendet
Kommunfullmäktige har nu, i sitt beslut den 31 augusti om nya
reglementen, tagit ställning i frågan om ansvarsfördelning när det
gäller tillsyn av försäljning av tobaksvaror respektive e-cigaretter.
Socialnämnden övertar ansvaret när det gäller tobaksvaror medan
stadsdelsnämnderna behåller ansvaret avseende e-cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Denna förändring innebär att stadsdelsnämndens delegeringar till
förvaltningschefen avseende tillsyn av försäljning av tobak behöver
återkallas. I avsnittet som gäller e-cigaretter behöver hänvisningarna
till lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ändras
till motsvarande delar av LTLP.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden återkallar sina delegeringar
avseende tillsyn av försäljning av tobak eftersom den tillsynen inte
längre är ett uppdrag för stadsdelsnämnderna.
Förvaltningen föreslår också att nämnden lägger till handlingarna
förvaltningens redovisning i tjänsteutlåtandets bilaga av
genomförda uppdateringar av lagrum avseende tillsyn av försäljning
av e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
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Bilaga
Uppdatering av aktuella sidor i nämndens delegeringsförteckning
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