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Kommunerna i Skåne län
Kommunfullmäktige tillhanda

Kontaktperson

Enheten för folkhälsa och trygghet

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter den 1/8
Länsstyrelsen informerar härmed om ny lagstiftning som förväntas beslutas av
Sveriges riksdag den 21 juni. Vi uppmanar därför kommunen att följa
nyhetsrapporteringen. Om riksdagen inte beslutar att införa den nya lagen kan
kommunen bortse från innehållet i detta brev. Om riksdagen beslutar att införa den
nya lagen behöver kommunen vidta ett antal åtgärder vilka gås igenom nedan.
Observera att det kan finnas fler åtgärder som behöver vidtas. Kommunen bör redan
nu ta del av informationen nedan så att nödvändiga åtgärder hinner förberedas i tid
till lagens förväntade ikraftträdande.
Den 1 augusti 2022 förväntas lag (xxxx:xxx) om tobaksfria nikotinprodukter att
träda i kraft. Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till
kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus.
Produkterna kommer bara få säljas till den som fyllt 18 år, den som säljer
produkterna ska förvissa sig om mottagarens ålder och inne på varje försäljningsställe
ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet
mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18
år. Det kommer även finnas bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på
vilket sätt de ska vara märkta med hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser
till lagen förväntas även förordning (xxxx:xxx) om tobaksfria nikotinprodukter
införas. Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot
beroendeframkallande produkter.
Kommunen blir tillsynsmyndighet
Kommunen och Polismyndigheten kommer att vara ansvariga för tillsynen på
försäljningsställena. Länsstyrelsen får det regionala tillsynsansvaret och ska även
biträda kommunerna med information och råd samt främja samarbete mellan olika
tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra.
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Viktigt att tänka på är att kommunen måste vidta vissa åtgärder med anledning av
den nya lagen:
• Kommunen behöver fatta beslut om vilken nämnd som ska ansvara för att ta
emot anmälningar från försäljningsställen och bedriva tillsyn över dessa.
• De handläggare som ska arbeta med tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter
kan behöva delegation för detta.
• Det måste finnas anmälningsblanketter för de säljare som vill sälja tobaksfria
nikotinprodukter. Skicka ut blanketten till de försäljningsställen ni redan vet
säljer sådana produkter idag.
• Tillsynsprotokoll behöver tas fram alternativt införlivas i andra befintliga
tillsynsprotokoll.
• Avgiftstaxor behöver ändras till att även omfatta tobaksfria
nikotinprodukter.
• Kommunens hemsida behöver uppdateras med information om den nya
lagen, anmälningsblanketter, egenkontroll m.m.
• Skicka ut information om den nya lagen till försäljningsställen.
Länsstyrelsen arbetar med att ta fram ett informationsblad om lagen som kommunen
har möjlighet att vidaredistribuera till försäljare i er kommun. Länsstyrelsen räknar
med att distribuera informationsbladet till kommunen den 21 juni när riksdagen har
fattat beslut. Det finns redan nu dekaler om 18-årsgräns som kommunen kan
beställa från Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen behöver era kontaktuppgifter
För vårt framtida arbete och dialog med kommunen behöver vi veta vilken nämnd
som kommer att ha ansvaret för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter.
När beslut om ansvarig nämnd har fattats önskar Länsstyrelsen att kommunen
meddelar oss e-postadress till nämnden genom att mejla till Länsstyrelsen.
Har kommunen några frågor eller funderingar kring lag om tobaksfria
nikotinprodukter samt vid dekalbeställning är ni välkomna att kontakta
Länsstyrelsen på alkohol.tobak.skane@lansstyrelsen.se / 010-224 10 00.
Christi Kara
Alkohol- och tobakshandläggare

Bengt Wassberg
Alkohol- och tobakshandläggare
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