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Dnr KS 2018/461

§ 237 Alkohol- och tobakstillsyn - Ändring av
förbundsordningen för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund
Sammanfattning

Tyresö kommun har beslutat att ge Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund (SMOHF) ansvaret att ombesörja den
myndighetsutövning, genom prövning, tillsyn och kontroll, som
ankommer på kommunen inom alkohollag, tobakslag samt lagen
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Då SMOHF:s samtliga medlemskommuner måste enas om en
gemensam förbundsordning har förbundet 2018-08-20, § 25,
hemställt hos medlemskommunerna om en revidering av
förbundsordningens 6 §. Paragrafens utformning förpliktigar inte
kommunerna att överlämna uppdraget till förbundet utan möjliggör
för kommunerna att överlämna ansvaret.
SMOHF föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revidera
förbundsordningens 6 § på följande sätt. Tillägg är markerade som
understruken text och den mening som plockas bort har markerats
med genomstruken text.
”Kommunalförbundet ansvarar för att ombesörja den
myndighetsutövning genom prövning, tillsyn och kontroll som
ankommer på medlemmarna enligt miljöbalken (1998:808), lag
(2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och
användning av sprängämnesprekursorer, livsmedelslagen
(2006:804) inklusive tillämpliga EUförordningar, smittskyddslagen
(2004:168), lag om handel med vissa receptfria läkemedel
(2009:730) och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter
inkl de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.
Kommunalförbundet ansvarar på uppdrag av medlemskommuner
för att ombesörja den myndighetsutövning genom prövning, tillsyn
och kontroll som ankommer på medlemmarna enligt alkohollag,
tobakslag, lagen om elektroniska cigaretter och
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påfyllningsbehållare och angränsande lagar, förordningar och
föreskrifter inkl de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.
Förbundet skall vidare svara för de övriga uppgifter som enligt lag
skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.
Undantaget från första stycket är prövning och tillsyn enligt
strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken.
Förbundet skall också utöva tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)
vad avser rökfria lokaler.”
Underlag för beslut

- Direktionsprotokoll SMOHF 2018-08-20, § 25 inklusive
tjänsteskrivelse.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar bifall till eget förslag (bilaga)
innebärande att ärendet avslås.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och Moderaternas
avslagsyrkande. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till reviderad paragraf 6 i förbundsordningen för
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla
från och med 2019-01-01.
2. Beslutet under punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige
i Tyresö och Nynäshamn fattar likalydande beslut.
Reservationer

Martina Mossberg, Sven Gustafsson och Michael Fridebäck samtliga (M), reserverar sig mot beslutet.
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Överläggningar i kommunfullmäktige

Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Martina Mossberg (M) yrkar att kommunstyrelsens förslag avslås.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens förslag och avslagsyrkandet från Martina
Mossberg (M). Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Förslag till reviderad paragraf 6 i förbundsordningen för
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla
från och med 2019-01-01.
2. Beslutet under punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige
i Tyresö och Nynäshamn fattar likalydande beslut.
Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Marietta
de Pourbaix-Lundin, Michael Fridebäck, Sara Sixten, Sedat Dogru,
Veronica Pagard Salem, Linus Björkman, Michael Axelsson,
Nonna Karnova, Kjell Larsson, Pernilla Kjellin, Kristoffer
Eriksson, Claus Trolle, Mats Mattsson – samtliga (M) – reserverar
sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: SN, SMOHF, Tyresö kommun, Nynäshamns
kommun,
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