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Handläggarträffar 2 och 3 november
Höstens handläggarträffar kommer att äga rum
den 2 november i Göteborg och den 3 november i Vänersborg mellan kl. 09.00 – 15.00.
Inbjudan och program kommer att skickas senare, boka datumet redan nu.
Om ni har frågor eller funderingar som ni vill
lyfta är vi tacksamma om ni skickar dem i förväg till: jakob.kilner@lansstyrelsen.se eller
lars.s.andersson@lansstyrelsen.se.
Tvådagarskonferens den 8-9 december i
Mariestad
Vi vill redan nu informera om en tvådagarskonferens med övernattning för tillsynshandläggare inom områdena alkohol-, tobak- och rökfria miljöer i Mariestad. Själva konferensen
kommer att vara på residenset Marieholm.
Läs mer om Marieholm här
Vi beräknar att vi börjar klockan 10.00 på torsdagen den 8 december och avslutar kl. 15.00
på fredagen den 9 december.
Under dagarna planerar vi för ett brett program med föreläsningar och arbetspass inom
området tillsyn. Även om programmet inte är
spikat hoppas vi kunna erbjuda pass kring bl.a.
kulturskillnader, förvaltningsrätt och Polismyndighetens nya organisation. Så oavsett inom
vilket område du arbetar bör det vara av in-

tresse. Dag två hoppas vi kunna
avsluta med ett pass om den nya tobakslagen.
Vi återkommer med inbjudan och program senare i höst.
Länsstyrelsen betalar kostnaderna för hotellrum, två luncher, fika och en trerättersmiddag
på torsdagskvällen. Resekostnaderna betalas av
deltagarna.
Boka dagarna i din kalender. Särskild inbjudan
kommer senast den 1 november.
Drogfokus, Uppsala
Nu kan du anmäla dig till Drogfokus 2016.
Anmälan är öppen för den nationella ANDTkonferensen Drogfokus i Uppsala den 19–20
oktober. Senast den 12 oktober 2016 måste du
anmäla dig. Läs mer om programmet och hur
du anmäler dig på drogfokus.nu
Förändringarna i tobakslagen
Länsstyrelsen har tagit fram ett informationsblad om förändringarna i tobakslagen. Det är
fortfarande delar som är oklara så har du frågor
tveka inte att höra av dig. Vi skickade ut informationen med senaste informationsbrevet,
men då vi fortfarande får in frågor på ämnet
bifogar vi materialet igen.
Med betänkandet som kom i våras la utredaren
också fram ett förslag om lag om handel med ecigaretter samt att den skulle träda i kraft till
den 1 oktober 2016. Det verkar inte som att
det blir så. Vi har ingen ytterligare information
från regeringen när det kan bli aktuellt. Läs bl.a.
här.
Lars och Jakob
Bilagor:
– Informationsblad om förändringarna i tobakslagen
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