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Slutbetänkande tobaksutredningen
Tobaksdirektivsutredningen lämnade den 1 mars
ett slutbetänkande med ett antal förslag som syftar
till att minska bruket av tobak och till att motverka
illegal handel med tobak. Läs mer här
Ny nationell ANDT- strategi 2016-2020
Nu har den nya nationella ANDT-strategin presenterats. De långsiktiga målen ligger fast. Ambitionen
att skydda barn för skadliga effekter av ANDT är
fortsatt viktig och insatser med det syftet bör enligt
regeringens bedömning integreras i samtliga relevanta delar av strategiarbetet. Läs mer här
Nya remisser till Skatteverket 2016
Nya remissmallar är framtagna och ska användas
när man kontaktar Skatteverket i Härnösand. Inom
kort kommer en förklaring till remisserna att skickas
till kommunen. Remisserna finns redan i AlkT.
Se bilagor till informationsbrevet
Kvalitetssäkring av länsstyrelsernas tillsyn
Projektet ”Sveriges länsstyrelser utvecklar alkoholoch tobakstillsynen” har utvärderats under år 2015.
Läs vad kommunerna tycker i utvärderingen. Det är
också framtaget en idéskrift som ska fungera som
en introduktion till nya handläggare och chefer som
arbetar med tillsyn och tillståndsgivning i kommunen eller på länsstyrelsen. Se bilagor

Konferens 4 maj – ”Rökfri skola”
Länsstyrelsen bjuder in till seminariedag om en
rökfri skola den 4 maj i Göteborg. Dagen innehåller
föreläsningar om tillsyns- och förebyggandearbete
samt en presentation av verktyg för att öka och
stärka arbetet i kommunerna med inriktning på
rökfria skolgårdar. Sprid gärna inbjudan till era kontakter i skolan och bland förtroendevalda.
Läs mer i inbjudan
E-cigaretter är inte läkemedel
Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom,
mål: 1385-15, beslutat att e-cigaretter som innehåller en viss mängd nikotin inte ska betraktas som
läkemedel. Domstolen gör därmed en annan bedömning än underinstanserna.
Med anledning av domslutet presenterades tillsammans med tobaksutredningens slutbetänkande
en promemoria med förslag om att införa en ny
lagstiftning, Förslag till lag om elektroniska cigaretter (2016:000). Läs mer här
Tillsynsplaner 2016
Sedan 2011 gäller att kommunen ska upprätta en
tillsynsplan gällande tillsyn enligt alkohollagen. Tillsynsplanen ska skickas in till länsstyrelsen. Planen
kan gälla för ett eller flera år. Skicka tillsynsplanen
till vastragotaland@lansstyrelsen.se
Nya intressanta rättsfall
– Högsta Förvaltningsdomstolen, mål: 145-15
E-cigaretter. Läs domen här
– Högsta Förvaltningsdomstolen, mål: 145-15
Dispositionsrätt. Läs domen här
– Kammarrätten i Sundsvall, mål: 2246:15
Råtobak. Se bilaga
Med vänliga hälsningar
Lars och Jakob
Bilagor:
– Remisser till Skatteverket
– Slutrapport, Länsstyrelsens tillsynsarbete
– Kammarrätten Sundsvall, mål: 2246:15
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