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2019-05-02

§ 139

Kommunens uppdrag om tillståndsgivning
och tillsyn enligt lagen (2018:2088) om
tobak och liknande produkter, ändring av
socialnämndens reglemente samt justering
av och tillägg till tillståndsenhetens avgifter

Dnr KS 2019/0184

Sammanfattning
Den 1 juli 2019 träder lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter i kraft. Genom den nya lagen införs krav på
försäljningstillstånd för att få sälja tobak och att få idka partihandel
med tobak. Kommunen är tillstånds- och tillsynsmyndighet och en
organisation för att hantera det nya uppdraget behöver byggas upp.
Kommunen har behov av att finansiera arbetet genom avgiftsuttag
enligt självkostnadsprincipen.
Socialnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att uppdra åt
socialnämnden att ansvara för kommunens uppgifter enligt lagen, att
fastställa socialnämndens förslag till nya tillstånds- och
tillsynsavgifter samt att vidta ändringar i socialnämndens
reglemente i enlighet med socialnämndens förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 april 2019, § 156
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 april 2019
Socialnämndens beslut den 20 februari 2019, § 41
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 februari 2019, dnr SO
2019/0038
Intäktsberäkning - bilaga 2
Förslag till ändring i Reglemente för socialnämnden.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith
(MP) och Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt socialnämnden att ansvara för kommunens uppgifter
gällande handel med tobaksvaror och örtprodukter för rökning samt
handel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt
lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter,
att fastställa ansökningsavgifter för försäljningstillstånd och
tillsynsavgifter för sådant tillstånd i enlighet med socialnämndens
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förslag att gälla från och med den 1 juli 2019,
att fastställa tillsynsavgifter för försäljning av folköl, elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel i
enlighet med socialnämndens förslag att gälla från och med den 1 juli
2019 samt
att fastställa de ändringar i socialnämndens reglemente som framgår
av föreliggande förslag.
att kommunstyrelsen därutöver beslutar att uppdra åt
kommunkontoret att utreda fördelar och nackdelar med att flytta
tillståndsenheten till miljönämnden.
Birger Swahn (M), Hans-Olof Andersson (SD) och Helena Falk (V)
instämmer i Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl. yrkande såvitt avser de
fyra första att-satserna och de yrkar avslag på den sista att-satsen.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar först i enlighet med Inga-Kerstin
Erikssons (C) m.fl. yrkande såvitt avser de fyra första att-satserna.
Ordföranden ställer härefter proposition på Inga-Kerstin Erikssons
(C) m.fl. yrkande såvitt avser den sista att-satsen mot Birger Swahns
(M) m.fl. avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

att
att

att

uppdra åt socialnämnden att ansvara för kommunens uppgifter
gällande handel med tobaksvaror och örtprodukter för rökning
samt handel med elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare enligt lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter,
fastställa ansökningsavgifter för försäljningstillstånd och
tillsynsavgifter för sådant tillstånd i enlighet med
socialnämndens förslag att gälla från och med den 1 juli 2019,
fastställa tillsynsavgifter för försäljning av folköl, elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel i
enlighet med socialnämndens förslag att gälla från och med den
1 juli 2019 samt
fastställa de ändringar i socialnämndens reglemente som
framgår av föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att utreda fördelar och nackdelar

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-05-02
med att flytta tillståndsenheten till miljönämnden.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation ges in: Prot.bil. § 139/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): Håller med Birger Swahn m fl gällande sista attsatsen om att inte flytta tillsynsenheten.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret
Akten
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KS 2019/0140

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-05-02 klockan 14.00–16.55

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL), §§ 109-137, §§ 139-141 , närvarar inte § 138
p.g.a. jäv
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Klas Svanberg (M), tjänstgör för Fredrik Ljunghill (M)
Maria Nermark (FNL), tjänstgör för Börje Hed (FNL) § 138

Ersättare

Fabian Zäll (L)
Louise Rehn Winsborg (M)
Mattias Horrdin (C)
Lena Fällström (S)
Axel Hallberg (MP)
Mats Olsson (V), kl. 14:00-16:30
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Carin Hillåker, Tf. kommundirektör
Annika Henning, Press- och medieansvarig, kommunkontoret
Emma Mesan, Sekreterare, kommunkontoret
Christoffer Nilsson, Kommundirektör, kl. 14:00-15:20
Patrik Persson, Controller, kommunkontoret

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 109–141

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 8 maj 2019 kl. 12:30

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Underskrifter
Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 109–141

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Mesan

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-05-31

