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Socialnämnden

Översyn av reglemente
Ärendebeskrivning
En ny lag om tobak och liknande produkter träder i kraft den 1 juli 2019. Genom lagen
upphävs tidigare tobakslag (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare (2017:425). I den nya lagen införs en tillståndsplikt för handel med
tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har
tillstånd för sådan handel. Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna
platser utomhus. Lagen omfattar också regler om bl.a. produktkrav, rapporteringsskyldighet,
märkning, förpackning, marknadsföring, handel och tillsyn mm. Den nya lagen syftar till att
begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande
produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter. Med
anledning av den nya lagen kommer kommunen att behöva upprätta en tillståndshantering
och tillsynsverksamhet gällande handel med tobak på liknande sätt som idag finns gällande
serveringstillstånd.
Den nya tobakslagen medför en utvidgning av det kommunala ansvaret. Därför har det gjorts
en översyn av lämpligaste hanteringen av uppdraget. Förslaget är att miljöskyddsnämnden
ska få fullt ansvar för den nya tobakslagen. Därutöver ska ansvaret för att besluta om
tillstånd i ärenden angående servering av alkoholhaltiga drycker inom de riktlinjer som
fullmäktige fastställt flyttas från socialnämnden till miljöskyddsnämnden.
Förvaltningens bedömning
Den nya tobakslagen kommer att medföra ett mer omfattande ansvar för kommunen. Dels
gäller det införandet av tillstånds- och tillsynshantering och dels ett aktivt arbete med att
säkra rökfria offentliga miljöer däribland restaurangernas uteserveringar.
Hantering av serveringstillstånd ligger i dagsläget på socialnämnden och är ett begränsat
uppdrag. Det medför sårbarhet då det är endast en medarbetare som arbetar med frågan.
Miljöskyddsnämnden har flera medarbetare som arbetar med andra former av tillstånd vilket
bidrar till en minskad sårbarhet men även samordningsvinster. Möjligheten till kollegialt
lärande och erfarenhetsutbyte förbättras.
Därutöver blir det också tydligare för kommunens näringsidkare att det är till
miljöskyddsnämnden man ska vända sig till i tillstånds- och tillsynsärenden.

Ekonomisk bedömning
Förslaget medför inte några ökade kostnader för Alingsås kommun.
Den nya tobakslagen medför ett ansökningsförfarande där varje butik som vill sälja tobak
behöver göra en ansökan och betala 8 000 kronor i avgift. Under andra halvåret 2019
kommer det att komma in ansökningar från alla butiker som vill fortsätta sälja tobak,
uppskattningsvis mellan 15 – 30 butiker, annars kommer butikerna inte längre få sälja tobak.
Det innebär att kommunen får högre intäkter och att uppdraget kopplat till serveringstillstånd
och tillstånd för tobaksförsäljning kommer vara självfinansierat under andra halvåret 2019.
Från och med 2020 förväntas några ansökningar komma in per år och därför kan inte
uppdraget förväntas vara helt självfinansierat. Därför föreslås en ramjustering på 200 tkr från
socialnämnden till miljöskyddsnämnden för att förslaget ska vara kostnadsneutralt för
berörda nämnder från och med 2020.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige vid kommande revidering av nämndernas
reglementen beslutar att miljöskyddsnämnden får ansvaret för att besluta om tillstånd i
ärenden angående servering av alkoholhaltiga drycker inom de riktlinjer som fullmäktige
fastställt samt uppgifter kopplade till tobakslagen som träder i kraft den 1 juli 2019.
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