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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-06-17 kl. 09:00-11:25

Plats

Kungsgatan 13 / Teams

Beslutande ledamöter

Joel Laguna (L) (Vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Anders Nilsson (S)
Janne Grönholm (MP)
Kerstin Håkansson (V)
Ingrid Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)
Peter Nilsson (S) ersätter Sedat Arif (S) (Ordförande)
Vanja Andersson (S) ersätter Pernilla Hagen (S)
Anna Adell (M) ersätter Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Louise Arndt (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
Felicia Siecke (SD)

Övriga närvarande

Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Daniel Mattsson (Nämndsekreterare)
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Rebecca Bichis (Avdelningschef)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)
Lene Cordes (Avdelningschef)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Jonas Magnusson (Enhetschef)
Petra West Stenkvist (Enhetschef)
Peppe Fransson (Förvaltningsjurist)
Daniela Ochsenius Andersson (Förvaltningsjurist)
Louise Andersson (Förvaltningsjurist)
Helén Persson (Facklig representant)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Rebecca Setterberg
Ordförande

...........................................

…………………………………

Joel Laguna
Justerande

...........................................

Ingrid Gunnarson

…………………………………
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Utses att justera

Ingrid Gunnarson

Justeringen

2021-06-24

Protokollet omfattar

§203
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Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - Hårdare
regler för nya nikotinprodukter, SOU 2021:22

ASN-2021-5497
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit den statliga offentliga utredningen
Hårdare regler för nya nikotinprodukter, SOU 2021:22, på remiss.
Utredningen föreslår bland annat ett förbud mot smaksättning av e-vätskor, att det inte ska
införas tillståndsplikt vid handel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och att
en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter införs där regleringen väsentligen motsvarar vad
som gäller för andra produkter på tobaksområdet.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställer sig i huvudsak bakom utredningens förslag
men anser att det ska krävas tillstånd för handel med såväl elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare som tobaksfria nikotinprodukter, i likhet med vad som gäller för handel
med övriga tobaksprodukter.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-06-10
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till Kommunstyrelsen
Yrkanden
Ingrid Gunnarson (M) yrkar avslag på föreliggande förslag.
Anders Nilsson (S), med instämmande av Joel Laguna (L), yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer föreliggande förslag
mot Ingrid Gunnarsons (M) förslag. Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande
förslag till beslut
Särskilda yttranden och reservationer
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande,
bilaga.
Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) Anna Adell (M) och Joacim Ahlqvist (C) avser
inkomma med en skriftlig reservation, bilaga.
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, registrera.stk@malmo.se
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse ASN 210617 Remiss angående Remiss från Socialdepartementet
Förslag till yttrande Remiss angående Remiss från Socialdepartementet
Betänkande - Hårdare regler för nya nikotinprodukter
Remiss från Socialdepartementet - Hårdare regler för nya nikotinprodukter, SOU
2021:22
Följebrev - Remiss från Socialdepartementet - Hårdare regler för nya
nikotinprodukter, SOU 2021:22, STK-2021-681
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: STK-2021-681

Remiss angående Remiss från Socialdepartementet – Hårdare regler för nya
nikotinprodukter, SOU 2021:22
Arbetsmarknads- och socialnämnden har tagit emot en av statens offentliga utredningar, SOU
2021:22 och besvarar denne med ett yttrande till Kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna
delar yttrandets positivitet gentemot flera av de förslag som framställs i utredningen och
väljer en tydlig linje mot nikotinintaget genom de nya nikotinprodukterna. Då det saknas
regler för de vidtalade produkterna är det av stor vikt att tydliga ramverk kommer på plats.
Utredningen redogör tydligt för olika konsekvenser kopplat till de förslag som ställs. Det
förtydligas även att förbudet mot att smaksättandet endast gäller för sådana tillsatser som
tillför en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak. Som vi förstår det skulle det då
inte vara omöjligt att använda sig av smaksättning till viss del. Rökverket cigariller smaksätts
exempelvis ibland med vanillin, men får, som tidigare påtalat inte endast smaka och lukta
vanilj.
Sverigedemokraterna vill påtala att det finns en möjlighet att de som brukar smaksatta
nikotinprodukter genom rökning som ett substitut mot traditionella rökverk kanske väljer
trots allt att återgå till de senare, då de endast brukar det första för smaken och nikotinet.
Förloras smaken kan en konsekvens bli att brukare återgår till det föregående, men detta är
ännu osäkert. Det kommer därför vara intressant att följa konsekvenserna av förslagen.
För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Simon Enqvist

Magnus Olsson (SD)

Simon Enqvist (SD)

Med instämmande av

Nichlas Holmgren Gellersten

Felicia Siecke

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Felicia Siecke (SD)

2021-06-23

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Reservation

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-06-17
Remiss angående Remiss från Socialdepartementet – Hårdare regler för
nya nikotinprodukter, SOU 2021:22
ASN-2021-5497
Den svenska nikotinmarknaden är unik ur ett internationellt perspektiv. Snuset, som inte får säljas i övriga
EU, innebär att vi i Sverige har lägst andel rökare i hela OECD. Det är bra för folkhälsan, eftersom snuset
har betydligt färre skadliga effekter än cigaretter. Under de senaste året har en snabb utveckling skett på
marknaden som innebär att även tobaksfria nikotinprodukter är ett tillgängligt och populärt alternativ.
Det är också bra för folkhälsan, eftersom tobaksfria nikotinprodukter också utgör en betydligt mindre
risk för hälsan än exempelvis rökning.
Moderaterna och Centerpartiet står inte bakom regeringens förslag på hårdare reglering för nya
nikotinprodukter och inte heller de av nämnden föreslagna skärpningar som går ännu längre än vad
regeringen föreslår. Förslagen innebär en mer omfattande byråkrati och mer regelkrångel för företagare
och bidrar inte till förbättrad folkhälsa eftersom nya och mindre skadliga produkter föreslår regleras lika
hårt som betydligt mer skadliga produkter.
Det är beklagligt att varken regering eller de styrande partierna i Malmö förmår att göra skillnad på olika
typer av produkter med nikotin.

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Anna Adell (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Claes Holmerup (M)
Lars Eriksson (C)

Bertil Lindberg (M)

