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Ändring av förbundsordning för Södertörns miljöoch hälsoskyddsförbund
§ 154

Diarienummer 2022/KS 0220

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Ändring av § 6 i förbundsordning för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund antas enligt det av förbundet utsända förslaget.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund förslår kommunfullmäktige i
Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun att anta föreslagen ändring i § 6
förbundsordningen, 2022-06-22 § 23.

Riksdagen planerar att den 21 juni besluta om en ny lag om tobaksfria
nikotinprodukter. De nya reglerna föreslås huvudsakligen träda i kraft den 1
augusti 2022. Lagförslaget innehåller bestämmelser om produktanmälan,
produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter
och syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med
bruk av sådana produkter.
Näringsidkare ska anmäla försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare
till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget. Om ett fysiskt
försäljningsställe saknas, ska anmälan göras till den kommun där företaget har
sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, till den kommun där
företaget har ett fast driftställe. Det föreslås bli krav på att försäljning endast
får ske till personer som är 18 eller äldre samt att det ska finnas tydlig skyltning
på försäljningsstället.
Kommunerna ska utöva tillsyn på fysiska försäljningsställen över kraven på
produktanmälan, produktkrav, innehållsdeklaration, hälsovarning, övrig
märkning och rapporteringsskyldighet. Kommunerna ska även utöva tillsyn på
eller i anslutning till fysiska försäljningsställen över kraven på marknadsföring.
Kommunerna och Polismyndigheten ska utöva tillsyn över att näringsidkare
som har säte eller fast driftsställe för näringsverksamhet i Sverige uppfyller
kraven på anmälan om försäljning och egenkontroll, samt över bestämmelserna
om ålderskrav.
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Då förbundet redan har ansvaret för tillsyn över tobaksprodukter ser
förbundet en samordningsvinst i att våra medlemskommuner beslutar att även
lägga ansvaret för den tillkommande lagen på förbundet. Förbundet föreslår
därför att fullmäktige i våra medlemskommuner beslutar att lägga till ansvaret
för lag om tobaksfria nikotinprodukter i § 6 Förbundsordning för Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbund

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
- Ändring av § 6 i förbundsordning för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund antas enligt det av förbundet utsända förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund Justerat protokoll 220622.pdf
Tjänsteskrivelse SMOFH Ändring av förbundsordning, Tjänsteskrivelse.pdf
Förbundsordning för södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund förslag 2022
tobaksfria nikotinprodukter.docx
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Protokoll för kommunstyrelsen
Datum

2022-08-09

Tid

18:30–20:45

Plats

Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Närvarande

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2022-08-15

Paragrafer

134–156

Sekreterare

Alice Berg
Ordförande

Anita Mattsson
Justerande

Anki Svensson §§ 134-148 och 150-156

Jeanette Hellmark § 149

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-08-09

Datum då anslaget sätts upp

2022-08-15

Datum då anslaget tas ned

2022-09-06

Protokollets förvaringsplats

Kommunkansliets arkiv plan 6

Anslag upprättat av

Alice Berg
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Närvarolista
Beslutande
Anita Mattsson (S)
Mats Lindblom (L)
Anki Svensson (M), ej närvarande § 149 på grund av jäv
Anders Linder (S)
Susann Ronström (S)
Martin Nilsson (S)
Christina Melzén (L)
Marie Åkesdotter (MP)
Inger Gemicioglu (V)
Peter Freij (M)
Jeanette Hellmark (M), justerande § 149
Fredrik Bergkuist (M), tjänstgörande ersättare för Mats Fält (M)
Chris Helin (M), tjänstgörande ersättare för Anki Svensson (M) § 149
Anna Steele (C), tjänstgörande ersättare för Ulrica Riis-Pedersen (C)
Joakim Grimborg (KD), tjänstgörande ersättare för Ulf Perbo (KD)
Per Carlberg (SD)

Ersättare
Klara Watmani (S)
Katarina Helling (S)
Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Björn Lindgren (MP)
Ulla Hoffmann (V)
Mikael Onegård (M)
Petra Nygren (M)
Anders Wickberg (SD)

Övriga
Alice Berg, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Charlotta Klinth, tf chef samhällsbyggnadskontoret, kommunstyrelseförvaltningen
Elin Waltersson, tf kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Göran Thimberg, tf. biträdande avdelningschef projektavdelningen,
kommunstyrelseförvaltningen
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Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, MP
Karin Ljung, politisk sekreterare, S
Tony Björklund, politisk sekreterare, SD
Torstein Tysklind, ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande
Christoffer Holmström (S)
Ajda Asgari (MP)
Mats Fält (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Ulf Perbo (KD)
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