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Angående remiss - Höjd skatt på alkohol och tobak 
 
Sveriges Tandhygienister, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. 
Sveriges Tandhygienistförening är en partipolitiskt obunden förening som organiserar landets 
tandhygienister, offentligt och privat anställda samt egna företagare. 
STHF har cirka 3500 medlemmar och är en del av SRAT, som är ett medlemsförbund i Saco. 
 
STHF lämnar här endast synpunkter på den föreslagna tobaksskatten. 
 
STHF ser folkhälsan som ett gemensamt ansvar i samhället där vi bör arbeta tillsammans på alla 
fronter för att minska användningen av tobak och nikotin. Att begränsa tillgängligheten för barn och 
unga är ett prioriterat område. Det är inte minst oroande att bruket av snus hos unga individer ökar. 
STHF stödjer därför åtgärder som kan minska tobaks- och nikotinbruket. Här har skattehöjningar visat 
sig vara en av de metoder som begränsar användningen av nikotinprodukter, något som WHO:s 
ramkonvention om tobakskontroll också framhåller som effektivt. 
 
STHF stöder förslaget om höjd skatt av folkhälsoskäl och ser det som ett stöd i arbetet med 
tobaksprevention. Tandvården är en viktig arena där vi möter alla barn och unga regelbundet. 
Tandhygienister har här en central roll som möjliggör en positiv påverkan av den enskilde individen 
genom samtal och rådgivning. 
En prishöjning kan här bidra som en viktig faktor och motivator för individer att inte börja nyttja 
tobaksprodukter, likväl som det kan ha effekt på de som önskar avsluta ett tobaksbruk. Prishöjning 
bidrar därför som viktigt redskap till tandhygienistens tobakspreventiva arbete. 
 
STHF önskar även betona Tobaksbolagens agerande och aggressiva marknadsföring. För att Sverige 
ska kunna uppnå de mål som satts upp för att minska användning av tobak och nikotin måste även 
tobaksbolagens marknadsföring begränsas. 
STHF ifrågasätter lämpligheten i inkluderandet av Tobaksindustrin som remissinstans. 
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