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Till kommunerna angående ny TL.docx 

 
Information med anledning av ny lag om tobak och 
liknande produkter 
 
Riksdagen har signalerat att den kan komma att rösta om Regeringens förslag till ny 
lag om tobak och liknande produkter den 5 december 2018. Om förslaget antas så 
som det såg ut när det lämnades kan nya regler vara på plats redan den 1 januari 
2019, denna skrivelse utgår från att förslaget antas så som propositionen är 
utformad. Genom den nya lagen upphävs i så fall tobakslagen och lag om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 
 
Med anledning av den nya lagen behöver kommunerna vidta vissa åtgärder. 
Länsstyrelsen vill genom denna information lämna råd om vad som kan vara bra att 
tänka på.  
 
Ambitionen har varit att på en strukturell nivå lämna upplysningar och råd i 
processen, men givetvis kan nya eller ytterligare omständigheter senare tillkomma 
som har betydelse för kommunernas arbete. Vi ber er därför följa utvecklingen och 
bevaka den information som kan komma senare. 
 
I de fall det i denna skrift hänvisas till prop. utan någon särkskilt nummer avses 
prop. 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter. Lagen kommer nedan 
att förkortas LTLP. Tobakslagen SFS 1993:581 kommer nedan förkortas TL. 
 
Regeringen förutsätter att kommunen, i egenskap av tillsynsmyndighet redan idag 
har viss förkunskap om de flesta tobakshandlarnas lämplighet, prop. s. 68. Passa 
därför gärna på att göra lite extra tillsyn nu under slutet av året, dels för att sprida 
kunskap om nya lagen och dels för att lära känna er lokala tobaksmarknad. 
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Allmänt om den nya lagen 

 
Flertalet av bestämmelserna i tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare förs i sak oförändrade över till den nya lagen. Därutöver syftar 
lagen till att ytterligare minska bruket av tobak och till att motverka illegal handel 
med tobak.  
 
Det införs en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med 
tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel.  
 
Rökförbudet utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utomhus, nämligen 
uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har 
tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med 
färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser huvudsakligen avsedda för 
idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till. Rökförbudet 
utvidgas också till att omfatta bl.a. elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, 
örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar 
rökning men som inte innehåller tobak.  
 

Vad gäller i övergången mellan gamla och nya lagen? 

Olika delar i lagen träder i kraft vid olika tidpunkter och det är viktigt att 
kommunen känner till detta. De regler som gäller i övergången återfinns längst bak i 
lagen, se prop. s 29 samt 167ff. 
 
Viktigast för kommunen är att känna till att en detaljhandlare som före den  
1 januari 2019 anmält försäljning av tobakaksvaror enligt 12 C § i TL får fortsätta 
sälja tobak, men måste senast den 1 april 2019 lämna in en ansökan om 
försäljningstillstånd. Under tiden kommunen sedan handlägger ansökan får 
handlaren fortsätta med sin försäljning. Observera att handlaren i väntan på att 
kommunens beslut inte ska tillsynas och omfattas av LTLP utan av TL, se 
övergångsbestämmelsen p. 5 och prop. s 170. 
 
Partihandlare får fortsätta sin verksamhet även efter den 1 januari 2019, men måste 
lämna in en ansökan om tillstånd senast 1 april 2019. Under tiden ansökan behandlas 
får försäljningen fortsätta, övergångsbestämmelsen p. 6. 
 
Kommunen bör vara så förberedd som möjligt inför tillståndsprocessen, men 
handlarna har några månader på sig att lämna in anmälan, vilket ger visst utrymme i 
processen. Kommunen bör informera sina handlare inför övergången, men ges också 
möjlighet att fånga upp de handlare som inte ansökt fram till den 1 april 2019. 
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I LTLP 5 kap. 14 § införs en bestämmelse om minsta antal portioner i en dosa 
portionssnus, se prop. s. 104. Snusförpackningar som innehåller färre än 20 
portioner, men som tillverkats före den 1 januari 2019 får säljas fram till den  
30 juni 2019, övergångsbestämmelsen p. 7.  
 
 

Checklista – att göra inför lagens ikrafttträdande 

Här följer en lista i korthet över vad som redan nu har identifierats som saker 
kommunen behöver göra inför den nya lagens ikraftträdande. Listan kommer 
troligen behöva kompletters efterhand, men kan initialt tjäna som en god 
vägledning. 
 

• Anmäl er till länsstyrelsen nyhetsbrev genom att maila någon av oss på 
länsstyrelsen eller fyll i formuläret på vår hemsida. 

• Sprid kunskap i organisationen, informera chefer, nämnder och eventuellt 
andra berörda i kommunen. 

• Lägg upp en tidsplan för arbetet med de administrativa förberedelserna 

tillsammans med beslutsföra personer i er organisation så ni vet att alla 
ärenden till nämnd och fullmäktige kan behandlas skyndsamt. 

• Se över den kommunala formalian 
o Reglemente 

o Delegationsordning 
o Avgifter 

o Arkiv och gallring 
o Förvaltningsjuridiska ärenden 

• Se över behovet och gör en plan för vilka resurser som behövs i samband 

med det förväntade antalet ansökningar under våren 2019 

• Sprid information till de tobakshandlare ni har i kommunen idag 

• Påbörja arbetet med att ta fram nya rutiner och processbeskrivningar för 
arbetet med de nya reglerna 

• Ta fram ansökningsmallar m.m. Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen 
kommer till viss del vara behjälpliga med detta. 
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Den kommunala administrationen m.m. 

Ett gott råd är att så snart som möjligt informera den egna organisationen om den 
nya lagen. Ni bör också lägga upp en tidsplan som fungerar i er kommun som ni kan 
stämma av emot. Ta gärna hjälp av varandra, kanske har någon annan kommun 
redan färdiga tjänsteskrivelser eller utkast till delegationsordningar som ni kan 
inspireras av. 

Reglemente 

Länsstyrelsen tar årligen del av flera kommuners reglementen för nämnder och vissa 
redaktionella ändringar kan behöva göras inför LTLPs ikraftträdande. Det kan också 
vara lämpligt att fundera över vilken nämnd som ska vara ansvarig, särskilt i 
kommuner där olika kommuner idag ansvarar för elektroniska cigaretter och 
tobaksfrågor. 
 
Det kan ta tid att ändra reglementet eftersom många instanser kan komma att bli 
involverade. Kontrollera redan nu hur ni arbetar i er kommun. 

Delegationsordning 

Den nya lagen medför att kommunerna behöver se över sina delegationsordningar. I 
listan nedan finns några exempel på vad som kan vara bra att få med i 
delegationsordningen. Observera att listan inte behöver vara komplett, följ 
utvecklingen. 
 
Tänk på att behålla TLs delegation i de delar som avser övergångsbestämmelserna 
tills dessa tappat sin betydelse, se ovan under rubriken ”Vad gäller i övergången 
mellan den gamla och nya lagen?”. 
 
Följande bör finnas med i en delegationsordning, men den exakta utformningen och 
på vilken nivå beslut ska fattas måste givetvis bestämmas i den egna kommunen. 
 

• Beslut att bevilja försäljningstillstånd för detalj- respektive partihandlare,  
5 kap. 3 § 2 st. 

• Beslut att avslå ansökan om försäljningstillstånd för detalj- respektive 
partihandlare 

• Beslut att bevilja försäljningstillstånd efter ansökan från konkursbo,  

5 kap. 9 § 

• Beslut att meddela sanktioner enligt 7 kap. 9-13 och 15 §§ 

• Beslut att inte lämna uppgifter ur allmän handling eller att uppställa villkor 
för uppgiftens utlämnande, 17 kap. 1 § och 30 kap. 20 § OSL. 
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Avgifter 

Eftersom tillståndsplikt införs i den nya lagen behöver kommunens avgiftsuttag ses 
över. Några kommunen har redan idag besluta om avgifter enligt den nya lagen. 
Kommunen får enligt 8 kap. 1 och 2 §§ LTLP ta ut avgift för följande: 

• Prövning av ansökan om försäljningtillstånd 

• Tillsyn av detalj- och partihandlare med försäljningstillstånd  

• Tillsyn av handlare som anmält försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

 
Kommunen får alltså inte ta ut avgift för tillsyn av rökfria miljöer enligt LTLP. 
 
Det är kommunfullmäktige som ska besluta om grunderna för ansökningsavgiften,  
8 kap. 1 § LTLP. Alkohollagens taxor för ansökningsärenden bör enligt regeringen 
kunna tjäna som riktmärke för avgiftsnivån, se prop. s. 157 samt 
författningskommentaren. s. 218f. Det är viktigt att avgifterna är på plats så snart 
som möjligt eftersom kommunen annars riskerar att inte få ta ut avgift för ansökan 
om försäljningstillstånd. Precis som ändringar i reglementen kan avgiftsärenden ta 
tid att bereda i kommunen och länsstyrelsen uppmanar därför er att så snart som 
möjligt ta reda på hur processen ska gå till i just er kommun. 

Eventuellt behov av nyanställning eller kommungemensam handläggning 

Det finns idag i kommunerna många duktiga tobakshandläggare och det är 
Länsstyrelsens förhoppning att dessa vill fortsätta arbetet även med den nya lagen då 
deras erfarenheter kommer att vara värdefulla. I och med att det införs en 
tillståndplikt för försäljning av tobak som haft serveringstillståndsförfarandet som 
förebild finns också ett värde i att kommunen skapar kontakter och samarbeten 
mellan alkohol- och tobakshandläggarna. 
 
I en initialfas kan det på goda grunder antas att tobakssidan behöver förstärkas med 
ytterligare tjänst/tjänster. Länsstyrelsen får ofta frågor om detta, men har inga svar 
på hur många handläggare som behövs för tillståndsgivning eller tillsyn. Kommunen 
måste själv göra den bedömningen och hitta ett arbetssätt som fungerar i den egna 
organisationen. Länsstyrelsen tror att samarbete mellan alkohol- och 
tobakshandläggningen kan vara en god idé i de fall det är möjligt.  
 
Ett alternativ kan vara att hjälpas åt flera kommuner. Det finns idag olika 
kommungemensamma samarbeten som fungerar väl. Även om 2019 snart är här 
finns tid att se över möjligheterna att samarbeta över kommungränser på lång sikt. I 
LTLP finns inte längre någon motsvarande bestämmelse till 19 c TL eller 29 § e-
cigarettslagen som medgav att en kommun fick överlåta till en annan kommun att 
ombesörja tillynsuppgifter.  
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Skälen härför återfinns i prop. s. 140. Eftersom regeringen sett över reglerna och 
fått en ny lag på plats om kommunal avtalssamverkan och samarbeten har de gamla 
reglerna i TL plockats bort. Det är fortfarande möjligt att med stöd av de nya 
reglerna ha avtalssamverkan med andra kommuner. 
 
Konsulter kan vara en lösning om kommunen inte kan lösa det på annat sätt eller 
endast ser ett kortvarigt behov av utredningshjälp i den initiala fasen. Var dock noga 
med vilka konsulter ni tar in då kvalitén kan variera. Kanske kan handläggare som 
idag arbetar i kommunen med andra frågor vara behjälpliga som interna konsulter. 
 
Tillståndsprövningen för försäljning av tobak är, såvitt Länsstyrelsen kan bedöma, 
inte lika omfattande som prövningen av serveringstillstånd och därmed blir inte 
utredningarna lika omfattande och tidskrävande. Dessutom kan antalet ansökningar 
antas minska kraftigt efter den arbetstopp med många nyansökningar som väntas 
första halvåret 2019.  

Arkiv och gallring 

Kommunerna har redan idag goda arkivrutiner, men gallringsplaner och annan 
relevant arkivhanteringsdokumentation kan behöva ses över. Även här kan 
serveringstillståndsförfarandet tjäna som exempel på vilka handlingar som kan 
komma att finnas i akterna. Ta kontakt med arkivansvarig i kommunen för att ta 
reda på hur arbetet går till i er kommun och om det är något särskilt ni bör tänka på. 

Förvaltningsjuridiska ärenden 

För många kommuner kan det antas att mängden ansökningar som förväntas komma 
in i början på 2019 medför något eller några avslag på ansökningar om 
försäljningstillstånd. Kommunen känner troligvis idag sin lokala tobaksmarknad väl 
och kan i grova drag uppskatta andelen försäljare vars ansökan kan komma att avslås. 
Det är då bra att vara väl förberedd på den juridiska sidan. Informera er 
kommunjurist om denne i normala fall är ansvarig för tobaksärenden i domstol. 
Eventuellt kan delegationordningen också behöva ses över i den del som avser 
yttranden till förvaltningsdomstol. Yttranden på tjänstemannanivå kan underlätta 
processen istället för att yttranden varje gång måste antas av nämnd. 

Handläggningsstöd, mallar och processbeskrivningar 

Många kommuner använder idag handäggningsstöd som såvitt kan bedömas i nuläget 
inte är anpassat för tillståndsplikt på tobaksområdet. Kontakta er leverantör av 
program för att föra dialog kring ert behov och programmets utformning. Tänk 
också på att beakta GDPRs krav på hur systemet får hantera personuppgifter, se 
prop. s. 68f. 
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Processbreskrivningar kan vara bra att ta fram, inte minst om ni planerar att ta in ny 
personal. Alkoholhandläggarnas processbeskrivningar eller rutiner för handlägging 
av tillståndsärenden kan användas som inspiration. 
 
Ett antal nya mallar måste sannolikt tas fram. Alkoholhandläggarna arbetar idag med 
liknande utredningar och kan säkert komma med goda råd. Utvecklarna av olika 
handläggningsstöd kan också vara behjälpliga med hur automatiserade mallar kan 
byggas upp. De mallar Länsstyrelsen redan nu kan se behov av är 
ansökningsblanketter, checklistor för handlingar sökande ska bifoga ansökan, 
anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, anmälan 
om förändring i tillståndshavande verksamhet, remissblanketter polisen/tullen, 
egenkontrollprogram och nya tillsynsblanketter. Sannolikt är inte detta en 
uttömmande uppräkning men den visar att kommunerna står inför en stor 
förberedelseuppgift. Ta gärna hjälp av andra kommuner och ta fram blanketter 
gemensamt. Om det finns ett intresse kan Länsstyrelsen förmedla kontakt mellan 
kommuner och mellan de olika tobaksnätverken. 
 

Tillståndsplikt för detalj- och partihandel med tobak 

Den nya lagen innebär att det införs en tillståndsplikt för både detalj- och 
partihandel med kommunen som tillståndsgivande myndighet. Kommunerna har 
inte tidigare arbetat mot partihandlarna förutom i de fall partihandlarna också sålt 
tobak direkt till konsument.  

Något om ansökan 

Ansökan ska vara skriftlig, kan gälla för viss tid eller tills vidare och ska avse ett 
försäljningsställe (om det inte rör distanshandel) LTLP 5 kap. 1§ samt prop. s. 65f. 
Av ansökningshandlingen bör enligt regeringen framgå vilka bilagor som ska bifogas 
ansökan, prop. s. 66. Det är alltså viktigt att kommunen till ansökningshandlingen 
och på sin hemsida på ett tydligt sätt, exempelvis med checklista, informerar om 
vilka handlingar sökanden förväntas skicka in. 
 
Kommunen ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt LTLP, 5 kap. 11 
§. Kommunens hemsida är ett viktigt verktyg i detta, men sökande måste också 
genom personlig kontakt kunna få information om reglerna, prop. s. 71. 
Länsstyrelsen ser idag tyvärr ganska ofta att informationen på kommunernas 
hemsidor är kortfatttad och ibland inte uppdaterad när det kommit ny lagstiftning. 
Vilken information som lämpligen kan tillhandahållas på internet är ett bra ämne för 
nätverksträffarna. 
 
Informationen som kommunen tillhandahåller kan också behöva finnas på flera 
språk, jämför 13 § i den nya förvaltningslagen 2017:900. 
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Hur lång tid en ansökan får ta att handlägga är inte klart. Enligt 11 kap. 11 § LTLP 
får regeringen meddela föreskrift inom vilken tid kommunen ska fatta beslut om 
tillstånd för försäljning enligt 5 kap. 1 §. Så fort det finns ett besked i denna fråga 
kommer länsstyrelsen informera kommunerna. Se även prop. s. 71 och 226. Frågan 
kan ockås få betydelse för hur mycket extra personal kommunen kan behöva i den 
initiala processen med att händlägga tillståndsansökningar under våren 2019. 
 
Egenkontrollprogram 
 
Enligt LTLP 5 kap. 6 § ska, precis som idag, verksamheter utöva egenkontroll. 
Egenkontrollprogrammet ska bifogas ansökan om tillstånd och vid ändringar ska 
verksamheten göra en anmälan om detta till kommunen, 5 kap. 7 § st. 2 LTLP.  
 
Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får meddela föreskrifter för 
hur egenkontrollprogrammet ska vara utformat, 11 kap. 12§ LTLP. Detta är en 
nyhet i lagen avseende tobak och länsstyrelsen känner inte idag till om någon 
myndighet kommer att få i uppdrag att ta fram föreskrifter, men det är troligt att 
uppgiften så småningom kommer att läggas på Folkhälsomyndigheten. Se även 
författningskommentaren i prop. s. 227. Så fort en utpekad myndighet finns och 
besked har kommit i frågan kommer Länsstyrelsen att informera kommunerna. 

Personligt, ekonomiskt och i övrigt lämplig 

Det är den som ansöker om försäljningstillstånd som ska visa sin lämplighet och 
bevisbördan ligger därmed på sökanden. Kommunen har emellertid skyldighet att 
driva ärendeprocessen framåt enligt officialprincipen, se prop. s 62ff 

Polisen – uppgifter om förekomst i belastningsregistret 

Kommunen får enligt 5 kap. 4 § LTLP inom ramen för tillståndsprövningen vid 
ansökan om detaljhandelstillstånd inhämta yttrande från Polismyndigheten, men det 
är till skillnad från ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inget obligatoriskt 
moment. Istället förutsätts kommunen genom sin erfarenhet från den tillsyn som 
bedrivs idag ha god kännedom om lämpligheten hos sina tobakshandlare. 
 
Vid ansökan om partihandelstillstånd måste emellertid polisens yttrande inhämtas.  
För detta är det bra att ha en enhetlig remissblankett som ni kan ta fram tillsammans 
med polisen som besvarar remisserna. Länsstyrelsen ska försöka vara behjälplig i 
samordningen med blanketten i Skåne. 
 
Det är inte helt klart vad som gäller vid inre tillsyn. Enligt 7 kap. 20 § LTLP ska 
kommunnen och polisen underrätta varandra om saker som har betydelse för 
tillsynen. Motsvarande bestämmelser finns i alkohollagen 9 kap. 8 § och medger där 
att kommunen skickar så kallade vandelsprövningar till polisen för yttrande, där 



 

   
INFORMATION 10(12) 

2018-11-16                  
   

     

 

 

polisen uttalar sig om tillståndshavaren blivit olämplig att inneha serveringstillstånd. 
Det framgår inte av förarbetet till LTLP vad som gäller på tobaksområdet, om 
kommunen i sin tillsyn kan skicka förfrågningar om tillståndshavares vandel. 
Länsstyrelsen undersöker just nu frågan och hoppas kunna återkomma så snart som 
möjligt. 

Tullen – ny remissmyndighet 

Tullens yttrande måste inhämtas vid ansökan om partihandelstillstånd, 5 kap. 4 § 
LTLP. Enligt regeringen kan tullen bidra till att hålla borta oseriösa aktörer från 
grossistledet genom bestämmelsen, prop. s. 67 och 193. Observera att tullen inte är 
remissinstans vid ansökan om detaljhandelstillstånd. 

Uppgifter från Skatteverket 

Lagen innehåller ingen möjlighet för kommunen att inhämta uppgifter från 
Skatteverket, se prop. s. 68. I ansökningsprocessen är det sökande som ska visa sin 
lämplighet och enligt regeringen ska sökande då inkomma med de uppgifter från 
Skatteverket och Kronofogden som kommunen behöver. Hur detta ska ske, 
exempelvis genom en ”egenremiss” som sökande får skicka till Skatteverket och 
sedan lämna till kommunen är i dagsläget inte klart. 
 
Vill kommunen senare hämta uppgifter från Skatteverket får det istället göras med 
de möjligheter och begränsningar som följer av exempelvis offentlighets och 
sekretesslagen.  
 
Länsstyrelsen arbetar tillsammans med övriga länsstyrelser med frågan om 
möjligheter att få uppgifter från Skatteverket. Länsstyrelsen får återkomma i frågan.  

Tillståndsutredning 

Länsstyrelsen är fortsatt tillsynsmyndighet över kommunernas verksamhet. 
Kommunerna är givetvis fria att utforma sina utredningar på det sätt kommunen 
önskar, men för de som vill ta fram en mall vill Länsstyrelsen framhålla vikten av att 
relevant information framgår av kommunens utredningar. Länsstyrelsen hoppas 
kunna lämna ett översiktsförslag på hur en tillståndsutredning kan utformas för att 
på tydligt sätt redogöra för ärendet. 

Sanktioner 

I huvudsak behålls de sanktionsmöjligheter som finns idag, 7 kap. 9-15§§ LTLP. 
Möjlighet att varna försäljare eller att återkalla försäljningstillstånd införs för 
tillståndspliktig verksamhet, se även författningskommentaren i prop. s. 212. 
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Särskilt om elektroniska cigaretter 

Försäljningsreglerna för elektroniska cigaretter framgår av 5 kap 17-17 §§ LTLP. 
Produkterna kommer inte omfattas av en tillståndsplikt utan endast kräva anmälan, 
precis som idag. Sanktionerna i form av varning och försäljningsförbud finns kvar 
liksom möjligheterna att meddela förelägganden och förbud som kan förenas med 
vite, 7 kap. 12-13 och 15 §§ LTLP. Fokus för denna information är förändringarna 
på tobakssidan, skulle behov finnas kan Länsstyrelsen senare komma att ge ut ett 
informationsblad om elektroniska cigaretter i LTLP. I övrigt hänvisas till propen. 

 

Rökfria miljöer 

Frågan om rökfria miljöer är fortsatt viktig och behandlas i 6 kap. LTLP. Den nya 
lagen innehåller i stort sett samma bestämmelser som den gamla TL, men med ett 
utökat antal rökfria miljöer. Mer information finns i prop. s. 88ff. 
 

Särskilt om tillsyn över detalj- och partihandeln 

Regeringen har fastslagit i ANDT-strategin att en fortsatt effektiv och likvärdig 
tillsyn är en grundbult i det tillgänglighetsbegränsande arbetet. Med några språkliga 
förändringar i LTLP överförs i huvudsak tobakslagens bestämmelser till 7 kap. 
LTLP, se även författningskommentaren s. 206ff. Det finns dock några skillnader 
från tobakslagen. 
 
Kommunerna ska underrätta Folkhälsomyndigheten om de får kännedom om något 
som har betydelse för myndighetens tillsyn, 7 kap. 21 § LTPD. Kommunen behöver 
inte göra någon utredning åt Folkhälsomyndigheten men ska underrätta om 
exempelvis nya företeelser som kommunen hittar, se prop. s. 122.  
 
Kommunerna och andra tillsynsmyndigheter kan inte längre omhänderta varor som 
tidigare var möjligt enligt 21 § tobakslagen, se prop. s. 126 
 
Polisen och kommunen har fortsatt olika tillsynsansvar, vilket är viktigt att 
framhålla, se prop. s. 121. I korthet innebär den nya lagen inte något utökat ansvar 
för polisen. 
 
Beslut som fattas av kommunen med stöd av LTLP ska fortsatt skickas till berörd 
länsstyrelse, Folkhälsomyndigheten och Polismyndigheten, 7 kap. 20 § LTLP. 
 
Kontrollköp finns kvar som möjlig medtod att använda i tillsynen, även för 
elektroniska cigaretter. De kommuner som använt metoder anser den vara ett bra 
verktyg. Länsstyrelsen ser gärna att fler använder metoden. 
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Sekretess  

Tystnadsplikt råder för uppgifter som handläggare får och som rör yrkeshemligheter 
och affärsförhållanden, 7 kap. 24 § LTLP, se även prop. s. 218. I övrigt gäller 
offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. Samma sekretessbestämmelse som 
råder på alkoholhandläggningssidan kommer även gälla tobakshandläggningen och 
relevant bestämmelse finns då i 30 kap. 20 § OSL.  
 
Länsstyrelsen vill i sammanhanget också påminna om bestämmelsen i 17 kap. 1 § 
OSL som anger att myndigheten får sekretessbelägga uppgift om planläggning eller 
andra förberedelser inför tillsyn om det kan antas att syftet motverkas om uppgiften 
röjs. 
 
Uppgifter som framkommer i yttranden från polisen i samband med ansökan eller 
tillsyn ska kommuniceras med parten i enlighet med bestämmelserna i 25 § i nya 
förvaltningslagen, se även prop. s. 193. En part omfattas således inte av 
bestämmelsen i 30 kap. 20 § om polisen lämnat uppgift till kommunen. 
 

Länsstyrelsens fortsatta stöd i arbetet med LTLP 

Nyhetsbrev 

Länsstyrelsen använder idag nyhetsbrev för att lämna information inom 
verksamhetsområdet. Det är vår bedömning att det är en bra kanal. Genom 
nyhetsbrevet kan Länsstyrelsen snabbt nå ut till berörd målgrupp och förmedla 
information. Nyheter kommer därför fortsatt att i första hand spridas via 
nyhetsbrevet. 

Råd och stöd 

Länstyrelsen svarar på frågor från enskilda kommuner i den utsträcknig det går. 
Frågor och generella svar som är av intresse för flera kommuner kan också komma 
att publiceras anonymiserat i nyhetsbreven. 
 
 


