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Ärendebeskrivning 
Den 1 juli 2019 träder Lag om tobak och liknande produkter i kraft och ersätter 
Tobakslag och Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Utifrån 
detta anser Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen att behov föreligger om 
ändring av administrativ karaktär av reglementet för nämnden. 

Förslag 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår i beslut vid sammanträde den 

7 (22) 

13 mars 2019 § 69, att kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg 
och Nora beslutar att§ 2 punkt 5 i Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen ändras till: 

Justerandes sign. 

"Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande 

produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel." 

Vidare föreslås att ändringen av reglementet skall gälla från och med den 
1 juli 2019. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun
fullmäktige besluta enligt föreliggande förslag under förutsättning av att övriga 
kommuner beslutar likaledes. 
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§ Ärende 
69 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Beslut om ändring av reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen med anledning av ny 
lai? om tobak och liknande orodukter 

Dnr A-2019-7 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår att 
kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 
beslutar att 2 § punkt 5 i Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen ändras till: 

Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och 
liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel. 

Ändringen ska gälla från den 1 juli 2019. 

Motivering till beslutet 
Den 1 juli 2019 börjar lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter gälla. Denna lag ersätter nuvarande tobakslag (1993:581) 
och lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Det är kommunen som utövar tillsynen enligt dessa lagar och 
uppgifterna utförs idag av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 
Förändringen i reglementet är endast en administrativ ändring för att 
säkerställa att nämnden även i fortsättningen kan bedriva tillsynen av 
tobak och elektroniska cigaretter. 

I samband med revideringen tas numreringen av lagarna bort. Detta för 
att undvika kontinuerliga revideringar av reglementet vid förändringar 
i lagstiftningen. Förändringen påverkar inte reglementet i sak. 

Konsekvenser 
Förändringen i lagstiftning innebär att vissa uppgifter tillkommer i 
kommunens tillsynsansvar. Detta är bland annat prövning av 
verksamheter som säljer tobak samt fler rökfria områden. Detta 
innebär att nämndens taxa behöver ses över, vilket behandlas i ett 
separat ärende. 

Barnl<0nventlonen 
Barnkonventionen har inte betydelse i detta beslut. 

Meddelas för åtgärd: 
Kommunfullmäktige i Hällfors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 
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