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UTDRAG 
 

Sammanträdesdatum 

2017-06-20 

 

Socialnämnden 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 28 juni 2017. 
 

§ 146 

Förslag till tillägg i socialnämndens reglemente 
avseende e-cigaretter och påfyllningsbehållare 

Dnr SN 2017/0381.11.01 

Handlingar 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-08. 
 
Förvaltningschef Cecilia Frid redogör för ärendet. 

Bakgrund 

Den 1 juli 2017 träder en ny lag, lag om elektroniska cigaretter och påfyllnings-
behållare, i kraft. Till stor del utgör lagen ett genomförande av artikel 20 i 
tobaksproduktdirektivet (direktiv 2001/37/EG). Tobaksproduktdirektivets 
regelverk för elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare 
behandlar sådana produkter och tobaksvaror på ett likartat sätt. Enligt 20 § i 
den nya lagen om e-cigaretter ska all försäljning av e-cigaretter eller påfyllnings-
behållare anmälas till den kommun där försäljning ska ske. Kommunen ska 
enligt 26 § även utöva den omedelbara tillsynen över att försäljningen av  
e-cigaretter och påfyllningsbehållare sker i enlighet med den nya lagen. 
Kommunen ges rätt att meddela de förelägganden eller förbud som behövs för 
att lagen ska följas (§ 31) eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd, 
meddela varning (§ 32). Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn av den 
som bedriver anmälningspliktig försäljning med e-cigaretter eller påfyllnings-
behållare (§ 46). 
 
Socialnämnden ansvarar för handläggning av ärenden som gäller alkohol-
servering samt folköls- och tobaksförsäljning och är en lokal tillsynsmyndighet 
enligt alkohollagen och tobakslagen. Handläggningen och tillsynen utförs av 
tillståndsenheten. 
 
De nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt tillsynen över denna försäljning har sina motsvarig-
heter i tobakslagen. Enligt tobakslagen ska försäljning av tobaksvaror anmälas 
till kommunen där försäljningen ska ske (§ 12 c) och kommunen utövar sedan 
den omedelbara tillsynen över att bestämmelserna i tobakslagen följs vid 
försäljningen av tobak (§ 19 a). Kommunen har även rätt att meddela de 
förelägganden eller förbud som behövs för att lagen ska följas (§ 20) eller, om 
förbud är en alltför ingripande åtgärd, meddela varning (§ 20 a). Kommunen 
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får enligt tobakslagen § 19 b ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver 
anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. 
 
Kommunen ska, med anledning av den nya lagen om e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare, ta emot och administrera anmälningar om försäljning av 
e-cigaretter. Vidare ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen över att 
reglerna följs vid försäljningen av e-cigaretter. För att socialnämnden ska kunna 
handlägga anmälningar om försäljning av e-cigaretter och bedriva tillsyn över 
denna försäljning, behöver tillägg till nämndens reglemente göras. 
 

Beslut 

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar socialförvaltningens förslag att godkänna tillägg i 
socialnämndens reglemente avseende lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 
 
 
 
 
 

Sekreterare 

 
Martina Eriksson 
 
 

Justeras 

 
Roger Holmberg (S) Joachim Almeke (L) 
ordförande  
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Förslag till tillägg i socialnämndens reglemente 
avseende e-cigaretter och påfyllningsbehållare 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar socialförvaltningens förslag att godkänna tillägg i 
socialnämndens reglemente avseende lagen om elektroniska cigaretter och på-
fyllningsbehållare. 

Bakgrund 
Den 1 juli 2017 träder en ny lag, lag om elektroniska cigaretter och påfyllnings-
behållare, i kraft. Till stor del utgör lagen ett genomförande av artikel 20 i to-
baksproduktdirektivet (direktiv 2001/37/EG). Tobaksproduktdirektivets re-
gelverk för elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare be-
handlar sådana produkter och tobaksvaror på ett likartat sätt. Enligt 20 § i den 
nya lagen om e-cigaretter ska all försäljning av e-cigaretter eller påfyllningsbe-
hållare anmälas till den kommun där försäljning ska ske. Kommunen ska enligt 
26 § även utöva den omedelbara tillsynen över att försäljningen av e-cigaretter 
och påfyllningsbehållare sker i enlighet med den nya lagen. Kommunen ges rätt 
att meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen ska följas 
(§ 31) eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd, meddela varning (§ 32).  
Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälnings-
pliktig försäljning med e-cigaretter eller påfyllningsbehållare (§ 46). 
 
Socialnämnden ansvarar för handläggning av ärenden som gäller alkoholserve-
ring samt folköls- och tobaksförsäljning och är en lokal tillsynsmyndighet enligt 
alkohollagen och tobakslagen. Handläggningen och tillsynen utförs av till-
ståndsenheten. 
 
De nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av e-cigaretter och påfyll-
ningsbehållare samt tillsynen över denna försäljning har sina motsvarigheter i 
tobakslagen. Enligt tobakslagen ska försäljning av tobaksvaror anmälas till 
kommunen där försäljningen ska ske (§ 12 c) och kommunen utövar sedan den 
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omedelbara tillsynen över att bestämmelserna i tobakslagen följs vid försälj-
ningen av tobak (§ 19 a). Kommunen har även rätt att meddela de föreläggan-
den eller förbud som behövs för att lagen ska följas (§ 20) eller, om förbud är 
en alltför ingripande åtgärd, meddela varning (§ 20 a). Kommunen får enligt 
tobakslagen § 19 b ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmäl-
ningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. 
 
Kommunen ska, med anledning av den nya lagen om e-cigaretter och påfyll-
ningsbehållare, ta emot och administrera anmälningar om försäljning av e-
cigaretter. Vidare ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen över att reg-
lerna följs vid försäljningen av e-cigaretter. För att socialnämnden ska kunna 
handlägga anmälningar om försäljning av e-cigaretter och bedriva tillsyn över 
denna försäljning, behöver tillägg till nämndens reglemente göras. 
 
 
 
 
 
Margareta Ekeroth Åkesson Cecilia Frid 
Alkoholhandläggare Socialchef 
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