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Till dig som arbetar med handläggning och tillsyn av serveringstillstånd, folköl‑ och
tobaksförsäljning, rökfria miljöer samt e‑cigaretter.

Här kommer årets fjärde nyhetsbrev. Denna gång innehåller det främst information till
er som arbetar med LTLP.

På alkoholsidan har inte så mycket hänt sedan förra brevet. Vi har sett att många
kommuner uppdaterat sina blanketter och e‐tjänster med det nya dryckesslaget
alkoholdrycksliknande preparat vilket är bra.

Nätverken rullar på och vi hoppas kunna träffa så många som möjligt av er framöver
på nätverken under hösten.

Adress för insändande av tobaksbeslut

Folkhälsomyndigheten vill framöver ha beslut enligt
lag om tobak och liknande produkter insända till
tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se .

Ingen annan adress ska användas.

Folkhälsomyndigheten har också tagit fram en
vägledning för vad som ska skickas in.

Till länsstyrelsen kan ni fortsätta att ladda upp
beslut på samma sätt som tidigare.

Reviderade blanketter för begäran om uppgifter i tobaksärenden

Nu finns uppdaterade blanketter för förfrågan som skickas till Skatteverket i
tobaksärenden att hämta på Folkhälsomyndighetens hemsida. Bland annat har
balnketten kompletterats med frågor om betalningsuppmaningar och restföringar tre
år tillbaka i tiden.

Föreskrifter om egenkontrollprogram vid försäljning av tobak och e‐cigaretter

Folkhälsomyndigheten har nu publicerat föreskriften på sin hemsida, klicka här för att
komma till föreskriften. Vid bedömning av egenkontrollprogram ska föreskriften
användas.

Folkhälsomyndighetens ställningstagande angående rökning av e‐cigaretter i
butik

Länsstyrelserna har skickat en fråga om provrökning av vätskor för elektroniska
cigaretter i butikslokal där man säljer sådana produkter. Folkhälsomyndigheten har
besvarat frågan genom en skrivelse som finns att hämta i länken här ﴾pdf﴿.

Kontakta oss

Pierre Melkersson ‐ 010‐ 224 14 99

Mårten Palmgren ‐ 010‐ 224 17 62

För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter,

se www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Klicka här för att avregistrera din adress

Skickat med Paloma
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