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Protokollsutdrag 2022-05-19 
  
Miljö- och byggnämnd  
  
   
  

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 

 

Dnr MB/2022:21 

20 - Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter  
Miljö- byggnämnden ansvarar för handläggning och tillsyn av livsmedel, miljö- 
och hälsoskydd och bygglov. Sedan 2018 ingår även handläggning, tillstånd och 
tillsyn av serveringstillstånd, försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare samt receptfria läkemedel i nämndens ansvarsområde. Det är 
positivt för kunden/sökanden/företagen att samla flera områden 
med myndighetsutövning under en och samma förvaltning. På så sätt kan 
inspektörer samarbeta inom olika tillsynsområden och även minska sårbarheten 
för kommunen. 
2022-08-01 träder en ny lag ikraft, Lag om tobaksfria nikotinprodukter 
(2022:xxx). Kommunen kommer enligt 17, 24 och 25 §§ i denna lagstiftning att 
ha ansvar för handläggning av anmälan och tillsyn av försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter till konsumenter. 
Idag omfattar tjänsten som alkoholhandläggare för områdena alkohol, tobak, och 
receptfria läkemedel m.m. en heltid. Det nya ansvarsområdet om tobaksfria 
nikotinprodukter stämmer väl överens med miljö- byggnämndens befintliga 
ansvar och miljö- och byggchefen bedömer att det finns utrymme inom befintlig 
personalstyrka att hantera de ärenden som tillkommer inom ramen för denna 
lagstiftning. Samtillsyn kan då göras då de flesta försäljningsställen troligtvis 
även säljer tobak och folköl, vilket redan ingår i nämndens tillsynsansvar. 

Handlingar i ärendet 
Miljö- och byggkontorets skrivelse 2022-05-11. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att delegera ansvaret för kommunens nya 
tillsynsområde, Lag om tobaksfria nikotinprodukter, till miljö- byggnämnden. 
 
Ansvaret gäller från och med 2022-08-01under förutsättning att regeringen 
beslutar om att införa lagen.  
(Taxa för verksamhetsområdet beslutas i eget ärende.) 
 
 
Beslutet skickas till: 
Alkoholhandläggare Ulrika Persson 
Miljö- och byggchef Ulrika Fahlstad 
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Ny Lag om tobaksfria nikotinprodukter 

Miljö- byggnämnden ansvarar för handläggning och tillsyn av livsmedel, miljö- 
och hälsoskydd och bygglov. Sedan 2018 ingår även handläggning, tillstånd och 
tillsyn av serveringstillstånd, försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare samt receptfria läkemedel i nämndens ansvarsområde. Det är 
positivt för kunden/sökanden/företagen att samla flera områden 
med myndighetsutövning under en och samma förvaltning. På så sätt kan 
inspektörer samarbeta inom olika tillsynsområden och även minska sårbarheten 
för kommunen. 
2022-08-01 träder en ny lag ikraft, Lag om tobaksfria nikotinprodukter 
(2022:xxx). Kommunen kommer enligt 17, 24 och 25 §§ i denna lagstiftning att 
ha ansvar för handläggning av anmälan och tillsyn av försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter till konsumenter. 
Idag omfattar tjänsten som alkoholhandläggare för områdena alkohol, tobak, och 
receptfria läkemedel m.m. en heltid. Det nya ansvarsområdet om tobaksfria 
nikotinprodukter stämmer väl överens med miljö- byggnämndens befintliga 
ansvar och miljö- och byggchefen bedömer att det finns utrymme inom befintlig 
personalstyrka att hantera de ärenden som tillkommer inom ramen för denna 
lagstiftning. Samtillsyn kan då göras då de flesta försäljningsställen troligtvis 
även säljer tobak och folköl, vilket redan ingår i nämndens tillsynsansvar. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att delegera ansvaret för kommunens nya 
tillsynsområde, Lag om tobaksfria nikotinprodukter, till miljö- byggnämnden. 
 
Ansvaret gäller från och med 2022-08-01under förutsättning att regeringen 
beslutar om att införa lagen.  
(Taxa för verksamhetsområdet beslutas i eget ärende.) 
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Ulrika Persson   
Alkoholhandläggare   
 
Beslutet skickas till: 
Alkoholhandläggare Ulrika Persson 
Miljö- och byggchef Ulrika Fahlstad 
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