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Direktionen
Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund

Ändring av förbundsordning för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund
Förslag till beslut
-

Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och
Tyresö kommuner att anta föreslagen ändring i § 6 förbundsordningen.
Paragrafen justeras omedelbart.

Bakgrund
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.
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.
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Föreslagen lydelse av § 6
§ 6 Uppgifter
Kommunalförbundet ansvarar för att ombesörja den myndighetsutövning genom
prövning, tillsyn och kontroll som ankommer på medlemmarna enligt miljöbalken
(1998:808), lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av
sprängämnesprekursorer, livsmedelslagen (2006:804) inklusive tillämpliga EUförordningar, smittskyddslagen (2004:168), lag om handel med vissa receptfria
läkemedel (2009:730) och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter inklusive de
lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Förbundet ska vidare svara för de övriga uppgifter som
enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.
Kommunalförbundet ansvarar på uppdrag av medlemskommunen för att ombesörja
dennes myndighetsutövning genom prövning, tillsyn och kontroll som ankommer på
medlemmarna enligt alkohollag, tobakslag, lag om tobaksfria nikotinprodukter, lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och angränsande lagar, förordningar och
föreskrifter inklusive de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Förbundet ska vidare svara för
de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom
miljö- och hälsoskyddsområdet.
Undantaget från första stycket är prövning och tillsyn enligt strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken.
Förbundet ska vidare lämna råd och information till de verksamheter som är berörda av
ovanstående tillsynsverksamhet.
Förbundet ska även kunna erbjuda medlemmarna kompetens avseende medlemmarnas
arbete med frivilliga åtaganden inom miljöområdet. Förbundet ska också lämna det stöd
till fysisk planering och bygglovsverksamhet som respektive medlem efterfrågar inom
förbundets kompetensområde.
Tjänsterna enligt femte stycket genomförs utifrån avtal mellan förbundet och respektive
medlem.
Förbundet ska besvara remisser från medlemmarna, svara för information inom verksamhetsområdet, bistå medlemmarna med expertkunskaper inom verksamhetsområdet
samt delta i medlemmarnas krisberedskapsplanering.
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Bilaga:
Förslag till Förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

