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§ 140 Samverkan avseende alkohol- och
tobakstillsyn
Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav i mål och budget 2017-06-12, § 169,
socialnämnden i uppdrag att hos närliggande kommuner undersöka
möjligheten och intresset för gemensam tillståndsprövning enligt
alkohollagstiftningen. Socialnämnden har utrett frågan och skriver i
sitt beslut 2018-06-19, § 99, att uppdraget tolkats som att även
omfatta tillsynen enligt tobakslagen och lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare. Gemensam tillståndsprövning
kan enligt utredningen organiseras av Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund (SMOHF).
Socialnämnden har undersökt intresset hos förvaltningsledningen i
Tyresö och Nynäshamns kommun och SMOHF som alla är positiva
till förslaget. Även socialnämnden i Haninge kommun är positiv till
förslaget.
Socialnämnden skriver även i sin utredning att vissa taxor troligtvis
kommer att höjas om myndighetsansvaret flyttas till SMOHF.
Beslut om dessa taxor kommer att fattas av kommunfullmäktige i
ett separat beslut under hösten 2019.
Om myndighetsansvaret flyttas till SMOHF behöver
socialnämndens reglemente revideras. Socialnämnden hemställer
därför hos kommunfullmäktige om att 1 § 6:e punkten i
socialnämndens reglemente utgår.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning att
det finns fördelar med att myndighetsansvaret enligt alkohollagen,
tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare organiseras under SMOHF.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att myndighetsansvaret
flyttas till SMOHF under förutsättning att Tyresö kommun
och/eller Nynäshamns kommun också flyttar över
myndighetsansvaret till SMOHF. Det krävs att minst ytterligare en
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kommun flyttar myndighetsansvaret för att samordningsvinster ska
uppnås.
Under förutsättning att minst en kommun till flyttar över
myndighetsansvaret till SMOHF föreslår
kommunstyrelseförvaltningen gemensam tillståndsprövning från
och med 2019-04-01. Ändringen av socialnämndens reglemente
föreslås gälla från och med samma datum.
Vid socialnämndens sammanträde 2018-06-19, § 99, lämnade
moderaterna och kristdemokraterna ett eget förslag där önskemål
framfördes om kompletteringar i ärendet. En sådan komplettering
har nu tagits fram av socialförvaltningen och biläggs detta ärende.
Underlag för beslut

- Socialnämndens protokoll 2018-06-19, § 99 inklusive
tjänsteskrivelse.
- Socialförvaltningens komplettering 2018-07-10
- Utdrag från mål och budget 2018-2019
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M), Tobias Hammarberg (L) och Marie
Litholm (KD) yrkar med instämmande av Kennerth Valtersson
(SD) bifall till eget förslag (bilaga) från Moderaterna, Liberalerna
och Kristdemokraterna.
Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och det egna förslaget från
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna med
instämmande av Sverigedemokraterna. Ordföranden ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Myndighetsansvaret för alkohollagen, tobakslagen och lagen
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare övergår till
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Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund från och med 201904-01 under förutsättning att Tyresö och/eller Nynäshamn
överlåter myndighetsansvaret till SMOHF.
2. 1 § 6:e punkten utgår ur socialnämndens reglemente från och
med 2019-04-01 under förutsättning att Tyresö och/eller
Nynäshamn överlåter myndighetsansvaret till SMOHF.
Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Michael Fridebäck samtliga (M), Tobias Hammarberg (L), Pia Lublin (L), Marie
Litholm (KD) samt Kennerth Valtersson (SD) reserverar sig mot
beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Petri Salonen (C) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer förslaget att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen mot att ärendet ska avgöras vid pågående
sammanträde och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska
återremitteras till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SN, SMOHF
För kännedom: SN, SMOHF, Tyresö kommun, Nynäshamns
kommun
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