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§ 32 Dnr 2020-00006  

Flytt av tobakstillsyn från vård- och omsorgsnämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga uppgifter enligt lag om tobak och 
liknande produkter (2018:2088) som åligger Kinda kommun från och med  
2020-03-01 ska fullgöras av samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare om att anta de revideringar som behöver 
göras i samhällsbyggnadsnämndens och vård- och omsorgsnämndens respektive 
reglementen med anledning av denna förändring.  

Sammanfattning 

Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om en ny lag om tobak och likande 
produkter (SFS 2018:2088). En förordning (SFS 2019:223) om tobak och liknande 
produkter har beslutats av regeringen. Den nya lagen ersätter tidigare tobakslagen 
(1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
(2017:425). 

Kommunen ska enligt den nya lagen pröva tillstånd för tobaksförsäljning och ta 
emot anmälningar för e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Kommunen ska även 
utöva tillsyn över försäljningsverksamhet och rökfria miljöer. Kommunen måste 
bestämma vilken nämnd som ska hantera frågorna och ändra reglementena i den 
delen. Frågorna kan till exempel hanteras av den nämnd som handlägger 
serveringstillstånd, närmast socialnämnd, eller av miljönämnd. SKL har ingen 
uppfattning i fråga om vilken nämnd som ska hantera uppgifter enligt lagen utan 
det beror på hur verksamheten i övrigt är organiserad. Tillståndsprövningen liknar 
hanteringen för serveringstillstånd, men tillsynen påminner om miljönämndernas 
verksamhet, dock att bara vissa delar kan avgiftsfinansieras). 

Tillsynen av försäljningsställen enligt den tidigare, numera upphävda, tobakslagen 
har utförts genom avtal med Vimmerby kommun av vård- och omsorgsnämnden. 
Samhällsbyggnadsnämnden har enligt nu gällande reglemente ansvarat för att 
utöva den omedelbara tillsynen enligt 2 och 4 §§ gamla tobakslagen (tillsyn över 
offentliga miljöer/lokaler där rökförbud enligt lag råder). 

Då avtalet med Vimmerby kommun efter den ovan beskrivna lagändringen inte 
längre omfattar tillsyn över tobaksförsäljning föreslås att samtliga kommunens 
uppgifter enligt den nya lagstiftningen samlas hos samhällsbyggnadsnämnden. Vad 
gäller taxor för tillsyn av försäljningsställen enligt lag om tobak och likande 
produkter har sådana antagits i kommunfullmäktiges samlade taxebeslut, KF § 
136/2019-11-11.  
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Det åligger samhällsbyggnadsnämnden att besluta om de ändringar i nämndens 
delegationsordning som behövs för att kunna fullgöra nämndens åtaganden enligt 
denna lag.  

Detta ärende omfattar enbart de ändringar i reglementena som krävs med 
anledning av ändrad ansvarsfördelning vad gäller kommunens uppgifter enligt lag 
lom tobak och liknande produkter. En mer omfattande översyn av kommunens 
samtliga reglementen är planerad att ske senare under mandatperioden. 

Då de berörda nämnderna önskar tillämpa den nya ansvarsfördelningen så snart 
som möjligt har ärendet inte beretts av berörda nämnder. Däremot har samråd 
skett med ordförande och förvaltningschef för respektive nämnd/förvaltning. 
Förslaget kommer också att delges respektive berörds nämnds presidium inför 
beslutet i kommunfullmäktige. 

Förslaget innebär ingen förändring vad gäller tjänster och budget för de berörda 
nämnderna utan ska hanteras inom befintlig ram.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-10 
Förslag till reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
Förslag till reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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 Kommunfullmäktige 

 

Flytt av tobakstillsyn från vård- och omsorgsnämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga uppgifter enligt lag om tobak och 
liknande produkter (2018:2088) som åligger Kinda kommun från och med  
2020-03-01 ska fullgöras av samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare om att anta de revideringar som behöver 
göras i samhällsbyggnadsnämndens och vård- och omsorgsnämndens respektive 
reglementen med anledning av denna förändring.    

Ärendebeskrivning 

Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om en ny lag om tobak och likande 
produkter (SFS 2018:2088. En förordning (SFS 2019:223) om tobak och liknande 
produkter har beslutats av regeringen. Den nya lagen ersätter tidigare tobakslagen 
(1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
(2017:425). 

Kommunen ska enligt den nya lagen pröva tillstånd för tobaksförsäljning och ta 
emot anmälningar för e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Kommunen ska även 
utöva tillsyn över försäljningsverksamhet och rökfria miljöer. Kommunen måste 
bestämma vilken nämnd som ska hantera frågorna och ändra reglementena i den 
delen. Frågorna kan till exempel hanteras av den nämnd som handlägger 
serveringstillstånd, närmast socialnämnd, eller av miljönämnd. SKL har ingen 
uppfattning i fråga om vilken nämnd som ska hantera uppgifter enligt lagen utan 
det beror på hur verksamheten i övrigt är organiserad. Tillståndsprövningen liknar 
hanteringen för serveringstillstånd, men tillsynen påminner om miljönämndernas 
verksamhet, dock att bara vissa delar kan avgiftsfinansieras). 

Tillsynen av försäljningsställen enligt den tidigare, numera upphävda, tobakslagen 
har utförts genom avtal med Vimmerby kommun av vård- och omsorgsnämnden. 
Samhällsbyggnadsnämnden har enligt nu gällande reglemente ansvarat för att 
utöva den omedelbara tillsynen enligt 2 och 4 §§ gamla tobakslagen (tillsyn över 
offentliga miljöer/lokaler där rökförbud enligt lag råder). 

Då avtalet med Vimmerby kommun efter den ovan beskrivna lagändringen inte 
längre omfattar tillsyn över tobaksförsäljning föreslås att samtliga kommunens 
uppgifter enligt den nya lagstiftningen samlas hos samhällsbyggnadsnämnden. Vad 
gäller taxor för tillsyn av försäljningsställen enligt lag om tobak och likande 
produkter har sådana antagits i kommunfullmäktiges samlade taxebeslut, KF § 
136/2019-11-11.  
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Det åligger samhällsbyggnadsnämnden att besluta om de ändringar i nämndens 
delegationsordning som behövs för att kunna fullgöra nämndens åtaganden enligt 
denna lag.  

Detta ärende omfattar enbart de ändringar i reglementena som krävs med 
anledning av ändrad ansvarsfördelning vad gäller kommunens uppgifter enligt lag 
lom tobak och liknande produkter. En mer omfattande översyn av kommunens 
samtliga reglementen är planerad att ske senare under mandatperioden. 

Då de berörda nämnderna önskar tillämpa den nya ansvarsfördelningen så snart 
som möjligt har ärendet inte beretts av berörda nämnder. Däremot har samråd 
skett med ordförande och förvaltningschef för respektive nämnd/förvaltning. 
Förslaget kommer också att delges respektive berörds nämnds presidium inför 
beslutet i kommunfullmäktige. 

Förslaget innebär ingen förändring vad gäller tjänster och budget för de berörda 
nämnderna utan ska hanteras inom befintlig ram.    

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-10 
Förslag till reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
Förslag till reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden  

 

 

Mattias Nilsson 
T f kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akten 
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Reglemente för vård- och omsorgsnämnden i Kinda kommun  

Inledning  
Utöver huvudreglementet för kommunens nämnder gäller detta reglemente för vård- och 

omsorgsnämnden.  

§ 1 Verksamhetsområde 

Nämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande: 

 äldreomsorg 

 funktionsstöd  

 hemsjukvård 

 individ- och familjeomsorg 

 

Nämnden ska: 
 ansvara för det strategiska arbetet och följa utvecklingen såväl lokalt, regionalt, nationellt 

som internationellt och arbeta för en ökad samverkan, 

 ansvara för hållbarhet, ekonomi och måluppfyllelse och arbeta efter kommunens styr- och 

kvalitetsmodell samt fastställd budgetprocess, 

 följa kommunens styrande dokument, 

 tillsynsansvar avseende alkohollagen. - och tobakslagen.  

§ 2 Lagar  

Vad som anges i § 1 ska utföras i enlighet med vad som stadgas i socialtjänstlagen, hälso- och 

sjukvårdslagen, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt övriga, till 

verksamhetsområdet hörande, författningar. 

Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom sitt verksamhetsområde.  

§ 3 Personal 

Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för sakkunnigstöd, sekreterarstöd och administrativ 

service. 

§ 4 Sammansättning  

Vård- och omsorgsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 



  2020-01-10 

§ 5 Utskott 

Nämnden får själv bestämma om utskott ska finnas. Utskott ska bestå av 5 ledamöter och 5 
ersättare.  
 
Nämnden väljer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid 
nämnden bestämmer. Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i 
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  
 
Ersättare ska närvara vid ett utskotts sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 
ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i ett utskott, som inte utsetts vid proportionellt 
val, ska fyllnadsval snarast förrättas. Utskott sammanträder på dag och tid som nämnden 
bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 
minst 2 ledamöter begär det. Utskott är beslutsförbara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande 
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Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Kinda kommun  

Inledning  
Utöver huvudreglementet för kommunens nämnder gäller detta reglemente för 

samhällsbyggnadsnämnden.  

§ 1 Verksamhetsområde  

Nämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:   

 miljö och hälsoskydd 

 naturvård 

 bostadsanpassning  

 bygglov och planer 

 översikts- och detaljplaner 

 exploatering 

 skog 

 gator och park 

 trafiksamordning – samhällsbetalda resor 

 avfallshantering, renhållning och avlopp 

 vatten, el och fjärrvärme  

 infrastruktur – bredband, kommunikationer med mera 

 måltidsverksamhet 

 fastigheter (lokaler och anläggningar)  

 kommunens växel och reception 

 bibliotek 

 kultur och fritid 

 turism och besöksnäring  

 räddningstjänst 

 
Nämnden ska:  

 ansvara för det strategiska arbetet och följa utvecklingen såväl lokalt, regionalt, nationellt 

som internationellt och arbeta för en ökad samverkan, 
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 ansvara för hållbarhet, ekonomi och måluppfyllelse och arbeta efter kommunens styr- och 

kvalitetsmodell samt fastställd budgetprocess, 

 följa kommunens styrande dokument, 

 administrera kommunens donationsfonder och stiftelser, 

 fullgöra kommunens samtliga uppgifter enligt lag om tobak och liknande produkter  

utöva den omedelbara tillsynen enligt 2 och 4 §§ tobakslagen,  

 vara kommunens trafiknämnd.  

§ 2 Lagar  

Vad som anges i § 1 ska utföras i enlighet med vad som stadgas i plan- och bygglagen, 

livsmedelslagen, miljöbalken, lagen om skydd mot olyckor, lotterilagen, lag om tobak och 

liknande produkter samt övriga, till verksamhetsområdet hörande, författningar.  

Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom sitt verksamhetsområde.  
 

Samhällsbyggnadsnämnden får inte utöva myndighetsutövning gentemot sådan verksamhet och 

sådana objekt som kommunen själv bedriver, jävsnämnden ansvarar för detta.  

 § 3 Personal 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för sakkunnigstöd, sekreterarstöd och administrativ 

service. 

§ 4 Sammansättning  

Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 
 

 


