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Ändring av delegationsordning med anledning av ny
lag om tobak och liknande produkter
Sammanfattning
Nämndens delegationsordning avseende tillstånds- och
tillsynsärenden behöver kompletteras med beslut enligt lag om
tobak och liknande produkter, vilken träder ikraft den 1 juli 2019. I
lagen införs bland annat tillståndsplikt för försäljning av tobak och
möjlighet till beslut om sanktioner mot tillståndshavare i form av
varning och återkallelse av försäljningstillstånd.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 2019 med
tillhörande förslag till ändrad delegationsordning, dnr 2019/0084.

Barnets bästa
Lag om tobak och liknande produkter är en social skyddslagstiftning
som syftar till att minska skadeverkningarna av tobaksbruk och
förhindra att unga debuterar för tidigt som brukare. En väl
fungerande kommunal tillstånds- och tillsynsverksamhet
innefattande en genomtänkt och tydlig delegationsordning gagnar
dessa syften.

Ärendet
Kommunfullmäktige i Lunds kommun har i reglemente för
socialnämnden, senast reviderad den 23 maj 2019, beslutat om vilka
kommunala uppgifter nämnden ska fullgöra.
Nämnden ska bland annat besluta om tillstånd och ha tillsynsansvar
för försäljning av tobak enligt lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter, som träder ikraft den 1 juli 2019.
En nämnd får enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) delegera
beslut till bland annat utskott under nämnden och enligt 7 kap. 5-7
§§ kommunallagen till en anställd. Detta görs i allmänhet i en av
nämnden beslutad delegationsordning.
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Med delegation avses överföring av rätten att fatta självständiga
beslut. Beslut som fattas med stöd av delegation är jämställt med ett
av nämnden själv fattat beslut. Nämnden kan inte ändra beslutet.
Däremot kan nämnden genom eget handlande föregripa delegatens
beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och
besluta. Nämnden kan också när som helst återkalla delegationsrätten.
En väl utformad delegationsordning med god efterlevnad är en
förutsättning för förtroendevaldas insyn i och inflytande över
verksamheten, effektiv kommunal förvaltning och rättssäkerhet för
den enskilde.
Utgångspunkten i kommunallagen är att alla beslut i en nämnd kan
delegeras. Begränsningar av möjligheten av delegation finns i 6 kap
38 § kommunallagen. Begränsningarna är exempelvis ärenden som
avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, samt ärenden
som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
I förslag till ändrad delegationsordning tillkommer beslut enligt lag
om tobak och liknande produkter. I lagen införs bland annat
tillståndsplikt för försäljning av tobak och möjlighet till beslut om
sanktioner mot tillståndshavare i form av varning och återkallelse av
försäljningstillstånd.
Lagens regler kring försäljningstillstånd är utformad med
alkohollagens regler om serveringstillstånd som förlaga, och
delegationen i tobaksärenden föreslås därför motsvara den som
gäller för beslut enligt alkohollagen.
Den nu gällande tobakslagen (SFS 1993:581) upphör att gälla när
den nya lagen träder ikraft den 1 juli 2019. Av övergångsbestämmelserna framgår dock att en detaljhandlare som före lagens
ikraftträdande har anmält försäljning av tobaksvaror enligt 12 c §
tobakslagen får fortsätta bedriva sådan försäljning, om
detaljhandlaren senast den 1 november 2019 ansöker om tillstånd
till försäljning enligt den nya lagen. Försäljning får efter en sådan
ansökan fortsätta i avvaktan på tillståndsmyndighetens beslut. För
försäljning som sker innan tillståndsmyndigheten har meddelat
beslut i tillståndsfrågan ska bestämmelserna i tobakslagen gälla.
Eftersom det under en övergångsperiod därmed kommer finnas ett
antal detaljhandlare som under tiden deras ansökan om
försäljningstillstånd utreds, och i vissa fall även under tiden ett
eventuellt avslag prövas i domstol, kommer att kunna sälja tobak
enligt reglerna i gamla tobakslagen, behöver delegation kring den
gamla tobakslagen finnas kvar i delegationsordningen.
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Slutligen har delegationsordningen kompletterats med delegation till
handläggare att begära biträde från Polismyndigheten enligt såväl
alkohollagen som lag om tobak och liknande produkter.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

anta förslag till ändrad delegationsordning avseende tillståndsoch tillsynsfrågor

Annika Pettersson
socialdirektör
Beslut expedieras till:
Tillståndsenheten
Akten

Annika Landfors
tillståndschef

