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Uppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2016–2020
Regeringens beslut

Regeringen beslutar att ge länsstyrelserna i uppdrag att utveckla och
kvalitetssäkra arbetet med en strukturerad och likvärdig alkohol- och
tobakstillsyn över landet i enlighet med den modell som utvecklats i
projektet Sveriges länsstyrelser utvecklar alkohol- och tobakstillsynen. I
uppdraget ingår att:
− utveckla former för samverkan med relevanta aktörer på den regionala nivån,
− medverka till den nationella samordning som Folkhälsomyndigheten
har i uppdrag att verka för inom ANDT-området i enlighet med En
samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (skr. 2015/16:86), samt
− underlätta och stödja kommunernas arbete med tillsyn och tillståndsgivning inom området, genom kontinuerlig kompetensutveckling och
annat relevant stöd.
Uppdraget ska genomföras i samverkan med Folkhälsomyndigheten och
andra myndigheter och organisationer som länsstyrelserna finner relevanta.
Länsstyrelsen i Örebro får för uppdragets genomförande disponera
12 000 000 kronor under 2016. Länsstyrelserna ska gemensamt ta fram
en modell för fördelning av medlen. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 6:2 Åtgärder
avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 2
Tillsyn (ram).
Länsstyrelserna ska fr.o.m. 2017 och därefter årligen t.o.m. 2020 lämna
en gemensam samlad redovisning av detta uppdrag till Folkhälsomyndigheten. Den samlade redovisningen ska även omfatta en bedömning av
hur detta uppdrag bidragit till ANDT-strategins mål (skr. 2015/16:86).
Länsstyrelserna ska i dialog med Folkhälsomyndigheten besluta om
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utformningen av och tidpunkten för denna redovisning. Redovisningen
ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
Ärendet

Den 4 februari 2016 beslutade regeringen om En samlad strategi för
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020
(skr. 2015/16:86).
Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att stödja genomförandet av strategin i enlighet med den inriktning som anges i skrivelsen (regeringsbeslut
III:5, den 11 februari 2016, dnr S2016/01028/FST). I uppdraget ingår att
inom ANDT-området verka för nationell samordning liksom ett effektivt och kunskapsbaserat arbete samt ansvara för en samlad verksamhetsrapportering liksom förvaltning och vidareutveckling av de uppföljningssystem som behövs. Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdraget i
nära dialog med länsstyrelserna.
Även detta uppdrag till länsstyrelserna syftar till att stödja genomförandet av ANDT-strategin. Detta mot bakgrund av att alkohol- och tobakstillsynen är en viktig del i det alkohol- och tobakspreventiva arbetet.
Länsstyrelsernas gemensamma samlade redovisning till Folkhälsomyndigheten utgör således ett underlag till Folkhälsomyndighetens samlade
verksamhetsrapportering till Regeringskansliet (Socialdepartementet).
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Elisabet Aldenberg
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länsstyrelserna
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