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

Sommaren är här och nästa måndag, den 1 juli, träder den nya lagen om tobak och
liknande produkter i kraft.
Samma dag ändras även alkohollagen så att alkoglass och andra
alkoholdrycksliknande preparat regleras. Även föreskriften om tillståndsbevis har
förändrats och de nya reglerna börjar gälla samma dag.
Mer om de olika förändringarna kan ni läsa nedan.

Vägledningar från Folkhälsomyndigheten ‐ LTLP
Vägledning LTLP
Blankettmallar försäljningstillstånd
Informationsblad detalj‐ och partihandlare
Rökfria miljöer

Information om de olika rökfria miljöerna från Länsstyrelsen Blekinge
Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram en informationsskrift som kan användas i
kommunens dialog med olika verksamheter som omfattas av regleringen om rökfria
miljöer. Texterna är fria att använda och kan hämtas här.

Webbinarium om ekonomisk brottslighet ‐hur
kan vi genom tillsyn förebygga ekonomisk
brottslighet ?
Brå anordnade den 7 maj ett intressant
webbinarium. Under webbinariet deltog
Ekobrottsmyndigheten och berättade om hur den
ekonomiska brottsligheten kan yttra sig i en
kommun och om hur resultatet av lokala tillsyner
kan användas i större ekobrottsärenden. Polisen i
Södertälje deltog och berättade om hur de arbetar
brottsförebyggande med tillsyn som metod och hur
de samordnar detta arbete i sitt område.
Webbinariet kan ni se på Brås hemsida.

Regeringens kommentar till Riksrevisionens rapport om statlig tillsynsvägledning
Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens sammanfattande bedömning att en
otydlig organisationsstyrning från regeringen kan ha bidragit till att statens vägledning
av den kommunala tillsynen brister inom alkoholområdet. Det kan finnas flera sätt att
åstadkomma tillräckligt och kvalitativt stöd genom nationell och regional
tillsynsvägledning. Riksrevisionens förslag behöver därför analyseras med berörda
innan regeringen kan bedöma om det finns behov av och är motiverat att förtydliga
ansvarsfördelningen på det vis som Riksrevisionen föreslår.
Läs hela regeringens kommentar här Regeringens skrivelse 2018/19:87

Alkoglassen regleras
En ändring i alkohollagen den 1 juli innebär att "alkoholdrycksliknande preparat”, blir
ett nytt dryckesslag, som exempelvis innefattar alkoglass. Alkoglassen regleras
framöver på samma sätt som övriga alkoholdrycker.

Regleringen omfattar bland annat försäljning, partihandel, marknadsföring, servering
och tillsyn. Försäljning av alkoholhaltiga preparat, exempelvis glassen, som faller in
under den nya definitionen kan endast ske på Systembolaget. Servering av de
alkoholdrycksliknande preparaten kan endast ske på restauranger med
serveringstillstånd.
Stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker som har meddelats före
ikraftträdandet ska omfatta även alkoholdrycksliknande preparat.
Folkhälsomyndigheten som har aviserat att de kommer att lämna tillsynsvägledning.
De ändringar som gjorts i alkohollagen finns att läsa här.
Riksdagsbeslutet, utredningar och mer information om bakgrunden finns här.

Remisser till Skatteverket vid ansökan om tobaksförsäljningstillstånd
Skatteverket kommer att ta fram en blankett som ska användas av kommunerna för
förfrågningar till myndigheten om sökandes och PBI:ers ekonomiska lämplighet.
Remissen är på gång och ska komma denna vecka. Så snart vi på länsstyrelsen fått
blanketten kommer vi att maila ut den i ett extra utskick.

Ny föreskrift om tillståndsbevis
Folkhälsomyndigheten har beslutat om ändringar i föreskriften för tillståndsbevis som
ska utfärdas enligt alkohollagen. Vilka ändringar som gjorts kan ni läsa här.

Remisser till Tullverket vid ansökan om partihandelstillstånd
Tullverket kommer inte att ta fram någon nationell remissblankett. Istället får varje
kommun designa en egen. Tullverket vill att förfrågningarna skickas till mailadressen
tullverket﴾a﴿tullverket.se. Registratorn kommer därefter se till att remissen kommer till
rätt person i organisationen. Remissen ska innehålla organisationsnummer för juridiska
personer och personnummer på de personer ni bedömer vara PBI:er ‐ och som ni vill
ha uppgift om.

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
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