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Lanseringskonferens ANDT-strategin 20162020
Som vi har informerat om tidigare så bjuder
länsstyrelsen in till en lanseringskonferens med
anledning av den nya ANDT-strategin 20162020. Strategin ligger som grund för arbetet
inom alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken 2016-2020.
Konferensen är den 31 maj 2016 i Göteborg, läs
mer och anmäl dig via Länsstyrelsen webbplats.
Förklaringar till Skatteverkets nya remmissmallar
Länsstyrelsen informerade om Skatteverkets
nya remissmallar i förra informationsbrevet och
lovade också att återkomma med förklaringar
till de nya remissmallarna. Nu är förklaringarna
färdiga och finns som bilaga till informationsbrevet.
Drogfokus, Uppsala
Nu kan du anmäla dig till Drogfokus 2016.
Anmälan har nu öppnats inför den nationella
ANDT-konferensen Drogfokus i Uppsala den
19–20 oktober. Läs mer om programmet och
hur du anmäler dig på drogfokus.nu

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
Ändringar i tobakslagen 20 maj
Nu inför Sverige det tobaksproduktdirektiv
2014/40/EU som beslutades av EU i maj 2014.
De nya reglerna ska börja gälla 20 maj 2016.
Folkhälsomyndigheten arbetar med att ta fram
föreskrifter.
Länsstyrelsen har gått igenom den nya lagtexten och markerat de paragrafer som har ändrats och de paragrafer som är nya. Dokumentet
finns som en bilaga till informationsbrevet.
Material för kommunens arbete med en rökfri
skola.
Nu finns det nya materialet för kommunens
arbete med en rökfri skola på länsstyrelsens
hemsida. Du kan ladda ner dokumenten här.

Med vänliga hälsningar
Lars och Jakob
Bilagor:
– Förklaringar till Remissmallar - Skatteverket
– Nya tobakslagen
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