Nyhetsbrev 2: 2021
Det här är det andra nyhetsbrevet för i år. Du kan bland annat läsa om:
• Den nya ANDT‐strategin och ett förslag till reglering av tobaksfria nikotinprodukter
• Hur ni som kommun kan få remissvar ifrån Skatteverket via e‐post

INFORMATION OM REGERINGENS ARBETE

Regeringen föreslår förnyad ANDT‐strategi
Nu i mars har regeringen publicerat sin proposition för en förnyad ANDT‐strategi.
Regeringen överväger bland annat att se över länsstyrelsernas mandat och möjlighet
att utfärda sanktioner i de fall en aktör har brutit mot alkohollagen. Regeringen
överväger även att se över möjligheterna att stärka Folkhälsomyndighetens
vägledande uppdrag enligt alkohollagen.

LÄS FÖRSLAGET GENOM ATT KLICKA HÄR

Utredning om nya nikotinprodukter klar
Utredningen om det så kallade tobaksfria snuset är klar och har
presenterats. Även vissa andra tobaksfrågor behandlas i utredningen.
Bland annat föreslås;
• en ny lag och förordning om tobaksfria nikotinprodukter
• att tillsynen av reglerna om tobaksfria nikotinprodukter följer
den ordning som gäller på övriga tobaksområdet
• att det ska införas ett förbud mot e‐cigarettsvätskor som
innehåller smaktillsatser som leder till en tydligt märkbar doft
eller smak av annat än tobak

LÄS MER OCH TA DEL AV UTREDNINGEN HÄR

ÖVRIG INFORMATION

Stöd i tolkningen av Skatteverkets remissvar
Länsstyrelsen i Kronoberg har tagit fram ett stöd tillsammans med Skatteverket som kan vara en hjälp i
arbetet med att tolka remissvaren. Bland annat lämnas förklaringar till de olika fälten i remissvaret.
I vägledningen finns på sidan 3 också instruktioner för hur ni som kommun ska göra om ni önskar få
remissvaren via e‐post, en möjlighet som Skatteverket gärna ser att fler använder.

STÖDET FINNS ATT LÄSA HÄR

Brå:s ekonomiska stöd för utvärdering
Brottsförebyggande rådet, Brå, strävar efter att stimulera och utveckla kunskapen om att förebygga
brott. Som ett steg i detta ger Brå årligen ekonomiskt stöd till utvärderingar och uppföljningar av
brottsförebyggande insatser. Läs mer om vem som kan söka medel och hur ni gör för att ansöka på
Brå:s hemsida.
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Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare
Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina
personuppgifter här
Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet? Klicka här
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