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

Aktuellt om ny lag om tobak och liknade produkter

Efter en intensiv start direkt på året med anledning av den nya lagen om tobak och
liknande produkter är det nu dags att konkretisera den planering som vi gjort för året
här på länsstyrelsen.

Vi har fått några inbjudningar till de olika nätverkens träffar som vi ser fram emot.
Nätverken är ett jättebra tillfälle dels att lyfta frågor och diskutera med kolleger och
dels för oss att höra hur det ser ut i länet. Utöver nätverken som hör till
samverkansuppdraget ska vi också hinna med tillsyn i några nämnder innan sommaren.

Några kommuner har önskat att vi kommer ut och håller utbildningar för nya politiker i
nämnderna vilket vi tycker känns jätteroligt. Vi har också en önskan om att få komma ut
och besöka de nämnder som arbetar med rökfria miljöer för att prata om situationen
och höra hur arbetet, främst med tillsyn av skolgårdar, kan utvecklas och förbättras.

Presentationer från tobaksdagarna den 18 och 23 januari

Först och främst vill vi rikta ett varmt tack till alla er som kom på våra tobaksdagar. Det
märks att det finns ett stort intresse i länet och att många nu påbörjat sitt
förberedelsearbete.

Bilderna från dagarna finns nu publicerade på vår hemsida tillsammans med länkar till
de olika hänvisningar som gjordes under dagarna. Ett material vi inte nämnde är
socialutskottets betänkande som ni kan läsa här.

Vår förhoppning är att förberedelsearbetet nu ska komma igång på allvar och att
nätverksträffar framöver kan användas till samtal kring det fortsatta arbetet. Givetvis
kan ni också kontakta någon av oss på länsstyrelsen om ni har frågor eller funderingar.

Broschyrer med information om den nya
tobakslagen

Länsstyrelsen har tagit fram två exempel på
broshyrer som ni kan använda. Den ena handlar om
tillståndsplikten och den andra om rökning på
uteserveringar. Hämta broschyren på vår hemsida
﴾scolla en bit ner﴿.

Foldrarna har publicerats i word så att ni själva kan
göra de anpassningar ni önskar och lägga till era
kontaktuppgifter.

För att foldern ska bli rättvänd när den skrivs ut ska
ni välja "vänd sidorna längs kortsidan" i
utskriftsmenyn.

Rapport om beviljade medel för kontrollköp och tillsyn av skolgårdar

2017 beviljade länsstyrelsen medel till flera kommuner för förstärkning av tillsynen. En
rapport redovisar nu resultaten. De kommuner som tog chansen att använda
kontrollköpsmetoden är nöjda, men samtidigt visar resultatet att det var relativt enkelt
för kontrollköparna att handla tobak utan att visa legitimation. Det röks fortfarande på
många skolgårdar ‐ här anser många kommuner att det saknas resurser för att en
tillräcklig tillsyn ska kunna genomföras.

Länsrapporten

Både kommuner och länsstyrelser arbetar just nu med länsrapporteringen till
Folkhälsomyndigheten, ett viktigt underlag som används av flera myndigheter.

Tänk på att sista datum att besvara enkäten för kommunen är den 15 februari. Många,
men inte alla, har påbörjat arbetet med att fylla i blanketten och vi tror därför att
Skåne i år kommer att ha lämnat alla svar i tid.

Levnadsvanor i Skåne

Folkhälsomyndighetens tjänst kommunfaktablad innehåller färdiga diagram och kartor
baserade på ett urval av den statistik som finns i databasen Indikatorer efter
folkhälsopolitikens tidigare 11 målområden. Statistiken redovisas per kommun
relaterat till det egna länet och riket. Bland annat framgår av bladen att 11 % av Skånes
befolkning röker.

Region Skåne tillhandahåller folkhälsostatistik i en databas med diagram. Uppgifterna
bygger på folkhälsoundersökningarna.

Vägledning ekonomisk granskning ‐ Hjortronboken

Flera myndighter tog 2012 gemensamt fram ett
vägledningsmaterial som kan användas vid prövning av
den ekonomiska lämpligheten.

En översyn av materialet är initierad, men länsstyrelsen
bedömer att det material som finns fortsatt är relevant
och att delar även kan användas vid av kommunen när
granskning av den ekonomiska lämpligheten ska göras i
tobaksärenden till sommaren.

Du som inte har materialet kan hämta det på vår
hemsida.

Projektbidrag ANDTS

Folkhälsomyndigheten har beviljat flera projekt inom ANDTS medel för utveckling
under 2019, bland annat ett projekt som ska utvärdera metoder kontrollköp. Läs mer
på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Ekobrottsmyndighetens hemsida

Avslutningsvis vill vi tipsa om Ekobrottsmyndighetens hemsida som innehåller
intressant information och nyheter, exempelvis om ett större tobakstillslag. Där finns
också informationsfoldrar med bra information, som exempelvis riktas till den som är
ny i restaurangbranschen.

Kontakta oss

Mariette Svensson ‐ 010‐ 224 15 61

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

Postman

http://c.postmanmarketing.se/?q=005397910015
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