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§ 204 
 
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder 
KSN-2019-1884 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att revidera reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder på så sätt att hänvisningen under 
miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar till lotterilagen (1994:1000) tas bort och att hänvisning till 
spellagen (2018:1138) läggs till. 
  
 
Sammanfattning 
Den 1 januari 2019 trädde spellagen (2018:1138) i kraft. Samtidigt upphörde bland annar lotterilagen 
(1994:1000) att gälla. Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder behöver därför revideras. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 
  
Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 29 maj 2019. 
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Kommunstyrelsen 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder på så sätt att hänvisningen 
under miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar till lotterilagen (1994:1000) tas bort och att 
hänvisning till spellagen (2018:1138) läggs till, i enlighet med bilaga 1.  
 
Ärendet 
Den 1 januari 2019 trädde spellagen (2018:1138) i kraft. Samtidigt upphörde bland annat 
lotterilagen (1994:1000) att gälla. Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder 
behöver därför revideras. 
 
Föredragning 
Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder har miljö- och hälsoskydds-
nämnden ansvar för tillsyn enligt lotterilagen (1994:1000). Lotterilagen upphörde att gälla den 
1 januari 2019 då spellagen (2018:1138) trädde i kraft. Miljö- och hälsoskyddsnämndens 
ansvar för tillsyn enligt lotterilagen har därför upphört och nämnden har i stället tillsynsansvar 
för lotterier enligt den nya spellagen. Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder 
behöver därför revideras i enlighet med bilaga 1. 
  
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Ingela Hagström 
Stadsdirektör    Utvecklingsdirektör 
 



Bilaga 1 till ärende KSN-2019-1884 

 

Gällande reglemente 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgifter  

49 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för  

 1. kommunens prövning och tillsyn enligt miljöbalken, samt livsmedelslagen (2006:804), 
alkohollagen (2010:1622), lotterilagen (1994:1000), lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter1 och lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,  

 2. vad som i övrigt enligt lag eller föreskrifter ska fullgöras av den kommunala nämnden 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet,  

 3. den tillsyn som särskilt genom fullmäktiges beslut överförts från länsstyrelsen,  

 4. den kommunala lantmäterimyndigheten,  

 5. uppgifter enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister.  

 

Ny lydelse 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgifter  

49 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för  

 1. kommunens prövning och tillsyn enligt miljöbalken, samt livsmedelslagen (2006:804), 
alkohollagen (2010:1622), spellagen (2018:1138), lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter och lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, 

 2. vad som i övrigt enligt lag eller föreskrifter ska fullgöras av den kommunala nämnden 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet,  

 3. den tillsyn som särskilt genom fullmäktiges beslut överförts från länsstyrelsen,  

 4. den kommunala lantmäterimyndigheten, 

 5. uppgifter enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister.  

 

 

                                                           
1 Lydelse efter beslut om revidering i KF 2019-06-12, KSN-2019-1328 
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