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 LÄNSSTYRELSERNA

Länsstyrelsen söker tillsynshandläggare

Länsstyrelsen söker två tillsynshandläggare ‐ en tillsvidareanställning och en
visstidsanställning under ett år. Tjänsterna är i Malmö men det finns viss möjlighet till
distansarbete. Vill du eller någon du känner bli vår nya kollega? Klicka dig vidare i
länken nedan och sök tjänsterna!

SÖK TJÄNSTERNA HÄR

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

TOBAK

Folkhälsomyndigheten har publicerat en nyhet på deras hemsida om regeringens
förslag på ny reglering av tobaksfria nikotinprodukter.

I nyheten finns länkar till en ny rapport som beskriver erfarenheter och insikter
från ungdomar om snus och snusanvändning, framförallt nikotinsnus. Den
baseras på intervjuer med 25 ungdomar mellan 13 och 19 år om användning,
exponering, hälsa och smaksättning av snus.

NYA RÄTTSFALL

Delegering av beslutanderätt
Högsta förvaltningsdomstolen Mål nr 2020‐6330

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att en nämnd bör kunna delegera
beslutanderätten i en viss typ av ärenden som från kommunens synvinkel får
betraktas som rutinärenden. Huruvida det är fråga om rutinärenden måste avgöras
med hänsyn till hur ofta en viss typ av ärenden förekommer i kommunen, ärendenas
komplexitet och vilken praxis som gäller för tillämpningen av regelverket på det
aktuella ärendeområdet. Ett beslut att återkalla ett serveringstillstånd enligt
alkohollagen anses kunna delegeras av nämnden till ett utskott.

Ingen snusförsäljning vid mässa
Förvaltningsrätten Mål nr 2022‐3729

Av domen framgår att en ansökan om tillfälligt detaljhandelstillstånd
för snus vid en mässa skulle avslås. Förvaltningsrätten ansåg att det
framstod som att det huvudsakliga syftet med närvaron vid mässan
var marknadsföring av bolagets produkter, bland annat då det skulle
visas bilder från bolagets svenska odlingar. Ett beviljande av ansökan
skulle därför inte vara förenligt med marknadsföringsförbudet.

ÖVRIGT AKTUELLT

E‐tjänst för att underrätta
Skatteverket om felaktig
folkbokföring

Sedan förra året finns en skyldighet för myndigheter, kommuner och
regioner att underrätta Skatteverket vid misstanke om fel i
folkbokföringen. Nu har Skatteverket tagit fram en e‐tjänst för att
skapa bättre förutsättningar för ett korrekt folkbokföringsregister.

Här hittar du e‐tjänsten

Om du vill veta mer om underrättelseskyldigheten så har
Skatteverket tagit fram information och en kortfilm som du hittar
här.

JO‐inspektion

I december 2021 gjorde JO en generell granskning av ärenden om stadigvarande
och tillfälliga serveringstillstånd för servering till allmänheten enligt alkohollagen. I sin
inspektionsrapport gör JO några ställningstaganden som även är relevanta för andra
kommuner att känna till. JO påtalar bland annat vikten av dokumentationsskyldighet
och att alla handlingar ska registreras så snart de kommit till eller upprättats hos en
myndighet. Frågan om när en ansökan ska anses vara fullständig i enlighet med
bestämmelsen i 5 § första stycket alkoholförordningen behandlas också.

TILL JO‐PROTOKOLLET

ANDTS‐strategin

Den 24 mars fattade regeringen beslut om skrivelsen En samlad
strategi för alkohol ‐, narkotika ‐, dopnings ‐ och
tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025. Skrivelsen är
överlämnad till riksdagen.

Gårdsförsäljning

Nu har remissvaren på utredningen börjat trilla in. Remissinstansernas svar läggs upp
löpande på regeringens hemsida:

TILL REMISSVAREN

Information gällande människor
som flyr Ukraina

Till följd av kriget i Ukraina bjuder Regionkoordinatorerna i syd in till
en föreläsning om människohandel den 9 juni.

När många människor är på flykt kan det finnas personer som verkar
hjälpsamma men som vill utnyttja situationen. Risken att personer
utnyttjas i människohandel ökar i samband med stora
flyktingströmmar och olika yrkesgrupper kan komma i kontakt med
offer för människohandel.

Det kan vara du som arbetar med tillsyn av verksamheter med
serveringstillstånd eller tobakstillstånd.

LÄS MER OM UTBILDNINGEN HÄR

KONTAKTPERSONER

KONTAKTA OSS

Christi Kara
010‐224 14 99

Bengt Wassberg
010‐224 10 27

Ni når oss via e‐post via denna adress: alkohol.tobak.skane@lansstyrelsen.se

Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare
Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina
personuppgifter här
Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet? Klicka här

Skickat med Paloma

https://l7817e.c.plma.se/?q=007154810017&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007154810028&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007154810039&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?MId=715481&RGd=00000000-0000-0000-0000-000000000000
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Länsstyrelsen söker tillsynshandläggare

Länsstyrelsen söker två tillsynshandläggare ‐ en tillsvidareanställning och en
visstidsanställning under ett år. Tjänsterna är i Malmö men det finns viss möjlighet till
distansarbete. Vill du eller någon du känner bli vår nya kollega? Klicka dig vidare i
länken nedan och sök tjänsterna!

SÖK TJÄNSTERNA HÄR

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

TOBAK

Folkhälsomyndigheten har publicerat en nyhet på deras hemsida om regeringens
förslag på ny reglering av tobaksfria nikotinprodukter.

I nyheten finns länkar till en ny rapport som beskriver erfarenheter och insikter
från ungdomar om snus och snusanvändning, framförallt nikotinsnus. Den
baseras på intervjuer med 25 ungdomar mellan 13 och 19 år om användning,
exponering, hälsa och smaksättning av snus.

NYA RÄTTSFALL

Delegering av beslutanderätt
Högsta förvaltningsdomstolen Mål nr 2020‐6330

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att en nämnd bör kunna delegera
beslutanderätten i en viss typ av ärenden som från kommunens synvinkel får
betraktas som rutinärenden. Huruvida det är fråga om rutinärenden måste avgöras
med hänsyn till hur ofta en viss typ av ärenden förekommer i kommunen, ärendenas
komplexitet och vilken praxis som gäller för tillämpningen av regelverket på det
aktuella ärendeområdet. Ett beslut att återkalla ett serveringstillstånd enligt
alkohollagen anses kunna delegeras av nämnden till ett utskott.

Ingen snusförsäljning vid mässa
Förvaltningsrätten Mål nr 2022‐3729

Av domen framgår att en ansökan om tillfälligt detaljhandelstillstånd
för snus vid en mässa skulle avslås. Förvaltningsrätten ansåg att det
framstod som att det huvudsakliga syftet med närvaron vid mässan
var marknadsföring av bolagets produkter, bland annat då det skulle
visas bilder från bolagets svenska odlingar. Ett beviljande av ansökan
skulle därför inte vara förenligt med marknadsföringsförbudet.

ÖVRIGT AKTUELLT

E‐tjänst för att underrätta
Skatteverket om felaktig
folkbokföring

Sedan förra året finns en skyldighet för myndigheter, kommuner och
regioner att underrätta Skatteverket vid misstanke om fel i
folkbokföringen. Nu har Skatteverket tagit fram en e‐tjänst för att
skapa bättre förutsättningar för ett korrekt folkbokföringsregister.

Här hittar du e‐tjänsten

Om du vill veta mer om underrättelseskyldigheten så har
Skatteverket tagit fram information och en kortfilm som du hittar
här.

JO‐inspektion

I december 2021 gjorde JO en generell granskning av ärenden om stadigvarande
och tillfälliga serveringstillstånd för servering till allmänheten enligt alkohollagen. I sin
inspektionsrapport gör JO några ställningstaganden som även är relevanta för andra
kommuner att känna till. JO påtalar bland annat vikten av dokumentationsskyldighet
och att alla handlingar ska registreras så snart de kommit till eller upprättats hos en
myndighet. Frågan om när en ansökan ska anses vara fullständig i enlighet med
bestämmelsen i 5 § första stycket alkoholförordningen behandlas också.

TILL JO‐PROTOKOLLET

ANDTS‐strategin

Den 24 mars fattade regeringen beslut om skrivelsen En samlad
strategi för alkohol ‐, narkotika ‐, dopnings ‐ och
tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025. Skrivelsen är
överlämnad till riksdagen.

Gårdsförsäljning

Nu har remissvaren på utredningen börjat trilla in. Remissinstansernas svar läggs upp
löpande på regeringens hemsida:

TILL REMISSVAREN

Information gällande människor
som flyr Ukraina

Till följd av kriget i Ukraina bjuder Regionkoordinatorerna i syd in till
en föreläsning om människohandel den 9 juni.

När många människor är på flykt kan det finnas personer som verkar
hjälpsamma men som vill utnyttja situationen. Risken att personer
utnyttjas i människohandel ökar i samband med stora
flyktingströmmar och olika yrkesgrupper kan komma i kontakt med
offer för människohandel.

Det kan vara du som arbetar med tillsyn av verksamheter med
serveringstillstånd eller tobakstillstånd.

LÄS MER OM UTBILDNINGEN HÄR

KONTAKTPERSONER

KONTAKTA OSS

Christi Kara
010‐224 14 99

Bengt Wassberg
010‐224 10 27

Ni når oss via e‐post via denna adress: alkohol.tobak.skane@lansstyrelsen.se

Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare
Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina
personuppgifter här
Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet? Klicka här

Skickat med Paloma

https://l7817e.c.plma.se/?q=007154810040&TId=1
https://l7817e.c.plma.se/?q=007154810051&TId=1
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FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
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Folkhälsomyndigheten har publicerat en nyhet på deras hemsida om regeringens
förslag på ny reglering av tobaksfria nikotinprodukter.

I nyheten finns länkar till en ny rapport som beskriver erfarenheter och insikter
från ungdomar om snus och snusanvändning, framförallt nikotinsnus. Den
baseras på intervjuer med 25 ungdomar mellan 13 och 19 år om användning,
exponering, hälsa och smaksättning av snus.

NYA RÄTTSFALL

Delegering av beslutanderätt
Högsta förvaltningsdomstolen Mål nr 2020‐6330

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att en nämnd bör kunna delegera
beslutanderätten i en viss typ av ärenden som från kommunens synvinkel får
betraktas som rutinärenden. Huruvida det är fråga om rutinärenden måste avgöras
med hänsyn till hur ofta en viss typ av ärenden förekommer i kommunen, ärendenas
komplexitet och vilken praxis som gäller för tillämpningen av regelverket på det
aktuella ärendeområdet. Ett beslut att återkalla ett serveringstillstånd enligt
alkohollagen anses kunna delegeras av nämnden till ett utskott.

Ingen snusförsäljning vid mässa
Förvaltningsrätten Mål nr 2022‐3729

Av domen framgår att en ansökan om tillfälligt detaljhandelstillstånd
för snus vid en mässa skulle avslås. Förvaltningsrätten ansåg att det
framstod som att det huvudsakliga syftet med närvaron vid mässan
var marknadsföring av bolagets produkter, bland annat då det skulle
visas bilder från bolagets svenska odlingar. Ett beviljande av ansökan
skulle därför inte vara förenligt med marknadsföringsförbudet.

ÖVRIGT AKTUELLT

E‐tjänst för att underrätta
Skatteverket om felaktig
folkbokföring

Sedan förra året finns en skyldighet för myndigheter, kommuner och
regioner att underrätta Skatteverket vid misstanke om fel i
folkbokföringen. Nu har Skatteverket tagit fram en e‐tjänst för att
skapa bättre förutsättningar för ett korrekt folkbokföringsregister.

Här hittar du e‐tjänsten

Om du vill veta mer om underrättelseskyldigheten så har
Skatteverket tagit fram information och en kortfilm som du hittar
här.

JO‐inspektion

I december 2021 gjorde JO en generell granskning av ärenden om stadigvarande
och tillfälliga serveringstillstånd för servering till allmänheten enligt alkohollagen. I sin
inspektionsrapport gör JO några ställningstaganden som även är relevanta för andra
kommuner att känna till. JO påtalar bland annat vikten av dokumentationsskyldighet
och att alla handlingar ska registreras så snart de kommit till eller upprättats hos en
myndighet. Frågan om när en ansökan ska anses vara fullständig i enlighet med
bestämmelsen i 5 § första stycket alkoholförordningen behandlas också.

TILL JO‐PROTOKOLLET

ANDTS‐strategin

Den 24 mars fattade regeringen beslut om skrivelsen En samlad
strategi för alkohol ‐, narkotika ‐, dopnings ‐ och
tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025. Skrivelsen är
överlämnad till riksdagen.

Gårdsförsäljning

Nu har remissvaren på utredningen börjat trilla in. Remissinstansernas svar läggs upp
löpande på regeringens hemsida:

TILL REMISSVAREN

Information gällande människor
som flyr Ukraina

Till följd av kriget i Ukraina bjuder Regionkoordinatorerna i syd in till
en föreläsning om människohandel den 9 juni.

När många människor är på flykt kan det finnas personer som verkar
hjälpsamma men som vill utnyttja situationen. Risken att personer
utnyttjas i människohandel ökar i samband med stora
flyktingströmmar och olika yrkesgrupper kan komma i kontakt med
offer för människohandel.

Det kan vara du som arbetar med tillsyn av verksamheter med
serveringstillstånd eller tobakstillstånd.

LÄS MER OM UTBILDNINGEN HÄR

KONTAKTPERSONER

KONTAKTA OSS

Christi Kara
010‐224 14 99

Bengt Wassberg
010‐224 10 27

Ni når oss via e‐post via denna adress: alkohol.tobak.skane@lansstyrelsen.se

Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare
Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina
personuppgifter här
Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet? Klicka här

Skickat med Paloma
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