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Komm unfullmäklige 

§ 87 

SAMlv'lANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Taxa för tillsyn enligt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter 
Dnr: KLF 2022/335 

Beslut 

Komnrunfullmäktige beslutar folpnde: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden reglemente ändras på så sätt att en 
strecksats införs i § 1 mellan strecksatserna lagen (2018:2088) on1 tobak och 
liknande produkter och srnittskyddslagen (2004: 168) med följande lydelse: 
" - lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter" 

2. Förslag till taxa for tillsyn enligt lagen (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter antas att gälla från och med den 1 oktober 2022. 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Yrkande 

Kenny Hansson (M) yrkar bifall till första och andra punkterna i kommunstyrelsens 
förslag till beslut med den ~indri.ngcn att taxan ska börja gälla den 1 oktober istället 
for den 1 september 2022 och att beslutspunkterna kompletteras n1cd lagens SFS
numn1er son, är 2022:1257. Den tredje punkten i kommunstyrelsens förslag stryks . 
Härtill yrkar han att paragrafen ska justeras omedelbart. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut under proposition med de av Kenny 
Hansson yrkande kompletteringar och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Niiljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade på sammanträde den 27 april 2022, § 
42, bland annat att föreslå kommunfullmäktige att n~imnden ska få i uppdrag att 
sköta kommunens tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter och att anta 
förslag till taxa för tillsyn enligt lagen att gälla från och med den 1 september 2022. 

Som grund för nämndens beslut har anförts i huvudsak fö ljande. 
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Komm unfullmäl<lige 

SAMJ'v1ANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

I regeringens proposition 2021/22:200 från den 31 rnars 2022 länmas förslag till en 
ny lag orn tobaksfria nikotinprodukter . 

Enligt 24 § i förslag till lag om tobaksfria nikotinprodukter utövar kommunen tillsyn 
på fysiska forsäljningsställen enligt punkterna 1-4, vilka handlar on1 märkning, 
hälsovarningar och produktkrav, samt över rnarknadsforing. 

Enligt 25 § samm.a förslag till lag utövar komnmnen och polisen tillsyn när det gäller 
anmälan, egenkontroll och ålderskrav. 

Enligt 40 § samrn.a förslag till lag får kon1munen för sin tillsyn ta ut avgift av den 
som bedriver anmälningspliktig försäljning med tobaksfria nikotinprodukter. 

Beslut om. den nya lagen förväntas den 16 juni 2022 och lagen ska börja gälla den 1 
augusti 2022. Tobaksfria nikotinprodukter är produkter utan tobak men som 
innehåller nikotin, ofta marknadsfört som vitt snus, "all white" eller "all white 
portions". 

Tobaksprodukter är en forrn av nikotinprodukter och dessa regleras av EU:s 
tobaksproduktdirektiv och lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
(LTLP). E lektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare och nikotinhaltiga vä tskor som 
konsun1eras genom e-cigaretter omfattas också av dessa regelverk, även 01T1 de inte 
innehåller tobak. Däremot saknas ett särskilt regelverk avseende en stor del av de 
tobaksfria nikotinprodukterna på marknaden, varför denna nya lag har arbetats 
fram .. 

Den föreslagna regleringen av tobaksfria nikotinprodukter överensstämmer till stor 
del med regleringen av elektroniska cigaretter i LTLP, innebärande anmälningsplikt 
for försäljning, krav på märkning och skyltning, 18-årsgräns, ingen försäljning om 
langning misstänks, krav på egenkontrollprogram med mera. 

lVIilJÖ- och stadsbyggnadsnämnden har idag tillsyn enligt LTLP varför det bedöms 
län1pligt att även denna tillsyn avseende tobaksfria nilwtinproduktcr utförs av 
samma näm.nd. 

Bedömning 
IVIot bakgrund av att miljö- och stadsbyggnadsnämnden handhar kommunens tillsyn 
enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter framstår det som 
lämpligt att nämnden även sköter tillsynen enligt den nya, föreslagna lagen. I 
näm.ndens förslag till taxa finns angivet rim.taxan. 

Såvitt kommm1ledningsforvaltningen kunna utröna kommer riksdagen att fatta 
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Kommunfullmäktige 

SAMIVI.i-\NTRi-\DESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

beslut om lagen den 21 juni 2022. Oavsett tidpunkt för beslut förutsätter taxans 
tilläm.pning att förslaget till lag vinner bifall i riksdagen. 

Ärendets tidigare behandl ing 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-06-15, § 109, kommunfullmäkuge följande beslut: 

1. Miljö- och stads byggnadsnämnden reglemente ändras på så sätt att en 
strecksats införs i§ 1 tnellan strecksatserna lagen (2018:2088) om. tobak och 
liknande produkter och smittskyddslagen (2004: 168) med följande lydelse: 
" - lagen (2022:000) om tobaksfria nikotin.produkter" 

2. Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen (2022:000) om tobaksfria 
nikotinprodukter att gälla från och med den 1 september 2022 antas . 

3. Detta beslut gäller under förutsättning att föreliggande förslag till lagen 
(2022:000) on1 tobaksfria nikotinprodukter antas av riksdagen, vilket 
beräknas ske vid sammanträde den 21 juni 2022. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
K ommunal författningssamling (KFS) 
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