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Revidering av samverkansavtal med anledning 
av lagen om tobaksfria nikotinprodukter 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att ge ordföranden och 
miljö- och hälsoskyddschefen i uppdrag att teckna reviderade samverkansavtal 
att omfatta samverkan inom tillsyn och kontroll av tobaksfria nikotinprodukter 
med Socialnämnden i Norrtälje kommun, Socialnämnden i Vallentuna kommun 
samt Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Lidingö stad. 

Ärendet 

Riksdagen utfärdade den 30 juni 2022 lagen (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om anmälan och 
tillsyn av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Kommunerna har i lagen 
tilldelats ansvar för tillsyn och kontroll av detaljhandel med tobaksfria 
nikotinprodukter. 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd samverkar med Socialnämnden i 
Norrtälje kommun, Socialnämnden i Vallentuna kommun samt Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden i Lidingö stad inom serveringstillstånd, tobak och 
receptfria läkemedel. Det uppdrag som ålagts kommuner i den nya lagen tangerar 
befintlig samverkan. 

Kontoret har sedan den nya lagen trädde i kraft för diskussioner med Norrtälje, 
Lidingö och Vallentuna om att pågående samverkan ska utökas till att även 
omfatta tillsyn och kontroll av tobaksfria nikotinprodukter. Samtliga kommuner 
ställer sig positiva till utökningen. 
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Nämnden ansvarar för tillsyn och kontroll enligt den nya lagen i Täby och 
Vaxholm. Kontoret anser att en utökad samverkan skapar bättre förutsättningar 
för att säkerställa kompetens inom området. En utökad samverkan innebär även 
fördelar i form av fler försäljningsställen. Kontoret har i samband med 
planeringen av tillsynsbehovet för 2023 tagit höjd för en utökad samverkan. 

Nu gällande avtal bör därför revideras till att även omfatta samverkan enligt 
lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Utöver samverkan enligt den nya lagen 
görs inga ändringar i avtalen. Uppdraget ska fortsättningsvis finansieras med 
taxeintäkter.  
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