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Kommunala beslut och tillsynsplan

– Utökade resurser hos Länsstyrelsen

Enligt alkohollagen och tobakslagen ska alla
beslut som kommunen fattar översändas till
Länsstyrelsen. Inför att vi gör årsbokslut är det
bra om man ser över att alla beslut har skickats
in. Tänk också på att nya tillsynsplaner för 2017
ska skickas in.
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– Indikatorlabbet och länsrapporten
– Förändringarna i tobakslagen och e-cigg
Utökade resurser hos Länsstyrelsen
Som de flesta av er säkert redan förstått så är
Miia tillbaka från sin föräldraledighet. För 2017
har tillsynsfunktionen för alkohol- och tobaksfrågor fått utökade resurser motsvarande en
tjänst. Det innebär att Jakob kommer att fortsätta arbeta hos Länsstyrelsen åtminstone fram
till 31 december 2017. De extra resurserna
kommer att användas för att bland annat utveckla Länsstyrelsens tillsynsarbete, informera
om de nya bestämmelserna i tobakslagen och
fylla ut på områden där vi ser ett behov.
Frågor och funderingar kan därför under 2017
skickas till antingen
miia.vuolama@lansstyrelsen.se,
lars.s.andersson@lansstyrelsen.se eller
jakob.kilner@lansstyrelsen.se.
”Save the date”
Handläggarträff 26 respektive 27 april 2017
Vi vill redan nu informera om handläggarträffar
i april. Den 26 april i Vänersborg och den 27
april i Göteborg. En särskild inbjudan kommer
att gå ut, men boka in datum redan nu.
Förebygg.nu
Hösten 2017 går förebygg.nu av stapeln i Göteborg och planeringen är redan i full gång. Boka
in datumen 15-16 november 2017. Vill du
lämna en intresseanmälan så går det bra.

Indikatorlabbet och länsrapporten
Du vet väl om att länsrapporten resulterar i
något som kallas för indikatorlabbet, ”en statistikdatabas där utvecklingen inom alkohol, narkotika, dopning och tobak kan följas genom ett
stort antal indikatorer som är kopplade till
ANDT-strategins olika mål”. Resultaten för
2015 är tyvärr försenade, men nu kan man följa
resultaten för alkohol och tobak kommer snart.
I dagarna kommer också länsrapporten för
2016 att skickas ut. Era svar är mycket värdefulla så ta er tid att svara på frågorna.
Förändringarna i tobakslagen och e-cigg
Under våren 2017 kommer med stor sannolikhet en proposition med förslag avseende lag
om handel med e-cigaretter för ikraftträdande
halvårsskiftet 2017. Länsstyrelsen planerar för
informationssatsningar som även inkluderar
förändringarna i tobakslagen. Det gör även
Folkhälsomyndigheten varför vi inväntar med
att gå ut med datum etc.
Artikel avseende s.k. råtobak svt.se.
Från oss här på Länsstyrelsen vill vi tacka för ett
mycket givande år och önska alla en riktigt God
Jul och ett Gott Nytt År! Vi är på plats t.o.m. 21
december och är åter den 2 januari 2017.
Bilagor (från bl.a. handläggarträffen i Mstd):
- Presentationer x2
- Bilder till tobaksproduktdirektivet, länk
- KOs nya allmänna råd avseende alkohol, KOVFS 2016:1
- Lathund för vilka beslut som ska skickas in till Lst
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