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Kommunfullmäktige 

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 miljö- och 
hälsoskyddsnämnden ges till uppgift att ansvara för kommunens skyldigheter enligt lag om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 
 
I avgörandet deltagande 
Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wärnsberg (S), Loa 
Mothata (S), Maria Gardfjell (MP), Rickard Malmström (MP), Ilona Szatmári Waldau (V), 
Fredrik Ahlstedt (M), Mats Gyllander (M), Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C), Jonas Segersam(KD), Simon Alm (SD) 
 
Uppsala 31 maj 2017 
Marlene Burwick/Ingela Persson 
 
Ärendet 
Den 1 juli 2017 träder lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. När 
lagen träder ikraft inträder en skyldighet för Uppsala kommun att ansvara för den omedelbara 
tillsynen av att lagen efterföljs. Enligt gällande reglemente för miljö- och hälsoskydds-
nämnden, ansvarar nämnden bl.a. för kommunens skyldigheter enligt tobakslagen. Många 
bestämmelser som ska gälla för e-cigaretter har i sina motsvarigheter i tobakslagstiftningen. 
Därför är det lämpligt att miljö- och hälsoskyddsnämnden får ansvara även för kommunens 
skyldigheter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Reglementet för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder föreslås revideras i enlighet därmed och § 49 p. 1 i 
reglementet, om miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgifter, föreslås få följande lydelse: 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för  
1. kommunens prövning och tillsyn enligt miljöbalken, samt enligt livsmedelslagen 
(2006:804), alkohollagen (2010:1622) lotterilagen (1994:1000), tobakslagen (1993:581), 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare1 och lagen (2009:730) om handel 
med vissa receptfria läkemedel, 
 
Ärendet har beretts gemensamt med kommunledningskontoret och miljöförvaltningen. 
Förslaget till beslut har remitterats till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
 
Kommunen får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning 
av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. För att kunna ta ut avgift för tillsynen, 
måste beslut om det fattas av kommunfullmäktige. 
 
Föredragning 
Den nya lagen behövs för att genomföra bestämmelserna om elektroniska cigaretter i EU:s 
tobaksproduktdirektiv (2014/40/EU). Flera myndigheter delar på ansvaret för att tillse att 
lagen efterlevs. T.ex. ansvarar Folkhälsomyndigheten för tillsynen över bestämmelserna om 
produktanmälan, produktkrav, informationsblad, innehållsdeklaration och hälsovarningar. 
Konsumentverket har ansvaret för att övervaka efterlevnaden av bestämmelserna om 
marknadsföring och sponsring. Kommunen ansvarar för den omedelbara tillsynen på 
försäljningsställen - att föreskrifterna i fråga om produktanmälan, produktkrav, 
informationsblad, innehållsdeklaration, hälsovarning och rapportering av försäljningsvolymer 
m.m. uppfylls. Vidare ansvarar kommunen och Polismyndigheten gemensamt för viss tillsyn, 
såsom tillsynen av lagens bestämmelser om åldersgräns vid försäljning samt anmälningsplikt 
för försäljning. Länsstyrelsen ska följa kommunernas verksamhet och bistå kommunerna med 
information och råd samt främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan 
tillsynsmyndigheter och andra. 
 
För miljöförvaltningens del innebär det nya ansvaret bl.a. att förvaltningen före den 1 juli 
2017, måste utarbeta en anmälningsblankett för detaljhandeln, ta fram ett tillsynsprotokoll, 
samt uppdatera hemsidor med information om anmälan och egenkontroll. Därutöver måste 
miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdatera nämndens delegationsordning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn bör kunna finansieras fullt ut genom 
avgifter. Emellertid är frågan om avgift en fråga som måste hanteras av kommunfullmäktige 
och innan beslut har fattats där, kan miljö- och hälsoskyddsnämnden inte ta ut några avgifter, 
varför kostnaderna för de nya uppgifterna intill dess ett avgiftsbeslut finns på plats, kommer 
att få tas inom tidigare beslutad ram. 
 
 
 
 

1 Lagen har ännu inte tilldelats något SFS-nummer. Reglementet kommer att kompletteras med detta så snart det 
blir känt. 
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