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§96

Tillägg samt revidering av gällande delegationsordning (SN
2018/027)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att godkänna förvaltningens förslag på
ny delegation med anledning av ny lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), samt
ändringar i gällande delegationsordning.

Sammanfattning
Med anledning av ny lag om tobak och liknade produkter (2018:2088) finns behov av
delegation på vissa ärenden. Dessutom har det framkommit sedan senaste revideringen att
vissa förtydliganden behöver göras i gällande delegationsordning.
Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt kommunallagen 7 kap. 5-8 §§.
En ny lag om tobak och liknande produkter (LTLP) trädde ikraft 2019-07-01. Kortfattat
innebär lagförändringen att det istället för att det räcker att anmäla tobaksförsäljning till
kommunen, krävs att en handlare beviljas ett av kommunen utfärdat tobakstillstånd för att få
sälja sådana varor. Prövningen av en handlares rätt till tobakstillstånd överensstämmer i stora
delar med den prövning som görs av frågan om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Även
den tillsyn som kommunen ska utföra över beviljad tobaksförsäljning överensstämmer med
den som i dagsläget genomförs av beviljade serveringstillstånd.
Därför följer nedanstående förslag socialnämndens delegation för handläggning och tillsyn
över serveringstillstånd.
Följande delegationsordning föreslås gällande LTLP :
Beslut att inte lämna uppgifter ur allmän handling eller att lämna ut en allmän handling med
förbehåll, 30 kap. 20 § OSL, delegat myndighetschef
Beslut att förlänga handläggningstiden med högst 4 månader, när det är nödvändigt på grund
av utredningen, 4 kap. 1 § förordning (2019:223) om tobak och liknade produkter, delegat
myndighetschef
Bevilja/avslå försäljningstillstånd för detalj- respektive partihandlare, 5 kap 3 § 2 st. , delegat
arbetsutskott.
Bevilja försäljningstillstånd efter ansökan från konkursbo, 5 kap § 9, delegat arbetsutskott
Beslut att meddela sanktioner enligt 7 kap. 9 , 12 -15 §§, delegat arbetsutskott
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Återkallelse av tobakstillstånd på tillståndshavarens begäran/ eller försäljningsverksamheten
upphört eller av att ett nytt tobakstillstånd meddelats för samma försäljningsställe, 7 kap 10 §
p1, delegat alkoholhandläggaren
Återkallelse av tobakstillstånd i övriga fall, 7 kap 10 § p 2-4, delegat arbetsutskottet
Beslut om varning, 7 kap 11 §, delegat arbetsutskott
Beslut om begäran av upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för
myndighetens tillsyn, 7 kap 17 §, delegat myndighetschef

Övrig revidering av gällande delegationsordning
Under avsnitt 6
- punkt 6.5.2 föreslås ny lydelse enligt följande: beslut om bistånd i form av akutplacering av
vuxna på HVB samt familjehem, 4 kap 1 § SoL, delegat AU, anmärkning , kan AU:s beslut
inte avvaktas får MC fatta beslut fram till nästkommande AU
- punkt 6.5.3 föreslås ny lydelse enligt följande: beslut om bistånd åt barn och ungdom i form
av vård (omplacering/placering) i hem för vård eller boende, 4 kap 1 § SoL, delegat AU,
anmärkning , kan AU:s beslut inte avvaktas får MC fatta beslut fram till nästkommande AU.

Beslutsunderlag
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