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Ändring av uppdraget att sammanställa och tillgängliggöra 
kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters 
skadeverkningar 

Regeringens beslut  
Regeringen ändrar uppdraget till Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) att samman-
ställa och tillgängliggöra kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters 
skadeverkningar (S2022/01825) enligt följande. 

I den gemensamma redovisning av uppdraget som myndigheterna ska lämna 
senast den 30 juni 2023 ska olika produkters skadeverkningar beskrivas i 
relation till varandra, utifrån myndigheternas sammanställning av tillgänglig 
kunskap som vilar på vetenskaplig grund. 

Skälen för regeringens beslut 
Riksdagen har tillkännagett för regeringen det som utskottet anför om att 
regeringen bör återkomma med ett förslag till nytt övergripande mål för 
ANDTS-politiken som tar hänsyn till de varierande skadeverkningarna som 
olika tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka (bet. 2020/21:SoU25 punkt 3, 
rskr. 2020/21:375). Vidare har riksdagen tillkännagett att regeringen bör ge 
Socialstyrelsen i uppdrag att klargöra de gradskillnader av ANDT-produkters 
skadeverkningar som är vetenskapligt påvisade (bet. 2020/21:SoU25  
punkt 4, rskr. 2020/21:375).  

Av regeringens skrivelse En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, 
dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025  
(skr. 2021/22:213), som beslutades den 24 mars 2022, framgår att regeringen 
gjorde bedömningen att det krävs ytterligare beredningsunderlag avseende 
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kunskapsläget när det gäller olika tobaks- och nikotinprodukters skade-
verkningar och hälsoeffekter, som underlag för att kunna ta ställning till en 
eventuell ändring av det övergripande målet för ANDTS-politiken. Detta i 
syfte att säkerställa att politiken fortsatt vilar på vetenskaplig grund.  

Regeringen beslutade därför samma dag, den 24 mars 2022, att ge Folkhälso-
myndigheten, Socialstyrelsen och SBU ett uppdrag att sammanställa och till-
gängliggöra kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skade-
verkningar.  

I samband med riksdagsbehandlingen av regeringens skrivelse En samlad 
strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om 
pengar 2022–2025 beslutade riksdagen att tillkännage för regeringen det som 
utskottet anför om att uppdraget inte svarar mot det som riksdagen tidigare 
tillkännagett för regeringen om att klargöra de gradskillnader av ANDT-
produkters skadeverkningar som är vetenskapligt påvisade och att regeringen 
därför skyndsamt bör komplettera sitt regeringsuppdrag till Folkhälso-
myndigheten, Socialstyrelsen och SBU i enlighet med riksdagens beslut  
(bet. 2021/22:SoU25 punkt 1, rskr. 2021/22:423).  

På regeringens vägnar 

  

Jakob Forssmed  

 Paula Ericson 
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