Nyhetsbrev 2: 2020
Här kommer det andra nyhetsbrevet för i år. Du kan bland annat läsa om:
• Nya vägledningar från Folkhälsomyndigheten om både tobak och alkoholservering
• E‐utbildningar i marknadsföringsregler
• Kampanj för att kunskapen om den nya tobakslagen

OM LÄNSSTYRELSENS VERKSAMHET

Verksamheten fortsätter
På Länsstyrelsen bedriver vi vår verksamhet i stort sett som vanligt och räknar med
att kunna genomföra den verksamhetstillsyn som är inplanerad framöver. Vi ställer
dock om vårt arbetssätt för att inte öka smittspridningen i samhället. Formerna för
tillsynsbesöken kan eventuellt komma att ändras till att genomföras digitalt och vi
kommer självklart att föra en dialog med den aktuella kommunen inför
tillsynsbesöket.
Har du frågor med anledning av detta är du välkommen att kontakta oss inom
tillsynsuppdraget.
Som tidigare nämnts har utbildningen om ekonomisk brottslighet skjutits fram till
oktober. Eventuellt kommer utbildningen ändras till att hållas i digital form beroende
på hur läget utvecklas. Länsstyrelsen kommer att återkomma med mer information
när tillfället för utbildningen närmar sig.
Länsstyrelsen vill uppmana till att inte ställa in nätverksträffar, utan i den mån det går
hålla dessa digitalt istället.

Personalförändringar
Efter viss tids vakans är vi åter igen två personer som arbetar med
tillsynsuppdraget inom alkohol och tobak. Den 20 april började
Christi Kara hos oss på Länsstyrelsen Skåne. Christi kommer
närmast från tillståndsenheten Malmö Stad.

INFORMATION FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Ny vägledning och ny

information om tobak
Folkhälsomyndigheten har publicerat en ny vägledning som vänder
sig till dig som är kommunal handläggare och som bedriver tillsyn
över den unika identitetsmärkningen och säkerhetsmärkningen på
tobaksvaror, gentemot detaljhandlare.
Kommunernas tillsyn över den unika identitetsmärkningen och
säkerhetsmärkningen på tobaksvaror – en vägledning
Ett informationsblad som riktar sig till den som säljer tobaksvaror till
konsumenter. Här kan du läsa mer om egenkontrollen av
identitetsmärkningen och säkerhetsmärkningen.
Information om identitetsmärkning och säkerhetsmärkning
Information om att detaljhandlare inte längre får tillhandahålla
cigaretter eller rulltobak som innehåller tillsatser som ger
karakteristisk smak.
Förbud mot att sälja cigaretter och rulltobak med
karakteristisk smak
En vägledning gällande kommunernas underrättelser till
Folkhälsomyndigheten enligt lagen om tobak och liknande produkter
finns nu publicerad på myndighetens hemsida.
Underrättelser gällande tobak och liknande produkter
Folkhälsomyndigheten har även lämnat svar på en fråga som rör
kommunens rätt att bedriva tillsyn på försäljningsställen som saknar
tillstånd att sälja tobaksvaror.
Kommunens rätt att bedriva tillsyn på försäljningsställe som
saknar tillstånd för att sälja av tobaksvaror

Ny vägledning för kommunala
riktlinjer för alkoholservering.
Nu finns en ny och reviderad vägledning för kommunala riktlinjer för
alkoholservering. E‐publikationen innehåller bland annat tillägg om
alkoholdryckslikande preparat. Vägledningen har genomgått en
språklig bearbetning i syfte att göra texten mer lättillgänglig
och användbar i det dagliga arbetet. Den ersätter tidigare modell för
kommunala riktlinjer för alkoholservering från 2012.
Vägledning för kommunala riktlinjer för alkoholservering

Nytt inläsningsmaterial inför
kunskapsprovet
För den som ska skriva kunskapsprovet i alkohollagstiftningen och för dig som är
alkoholhandläggare i kommunen finns nu en ny version av Folkhälsomyndighetens
inläsningsmaterial. Innehållet har bearbetats för att bli tydligare att följa. Det finns
fyra flikar att välja mellan:
• För dig som ska skriva provet
• Inläsning inför provet
• För dig som kommunhandläggare
• Lagar, föreskrifter, allmänna råd och förarbeten
Till Kunskapsprov om alkohollagstiftning

ÖVRIG INFORMATION

Rapport om myndighetssamverkan kring
fusk och brottslighet

fusk och brottslighet
År 2017 gav regeringen i uppdrag åt Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket,
Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten,
Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket att under 2018–2020 utveckla
ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensam kontroll för att
motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.
En ny lägesrapport finns nu publicerad som bland annat behandlar
restaurangnäringen.
Till rapporten på Arbetsmiljöverkets hemsida

E‐utbildngar i marknadsföringsregler
Konsumentverket ansvarar för att lämna tillsynsvägledning när det gäller
kommunernas tillsyn av marknadsföring av alkohol och tobak på serverings‐ och
försäljningsställen. Detta görs bland annat genom framtagande av allmänna råd som
finns publicerade på myndighetens webbplats.
Konsumentverket har nu tagit fram två e‐utbildningar i grundläggande kunskap om
reglerna för marknadsföring av alkohol och tobak på serverings‐ och
försäljningsställen. Ni når utbildningarna genom nedanstående länkar.

TILL E‐KURS OM ALKOHOLREKLAM

TILL E‐KURS OM TOBAKSREKLAM

Kampanj för att öka kunskapen
om den nya tobakslagen
Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna genomför just nu en
kommunikationsinsats för att öka kunskapen om den nya
tobakslagen som trädde i kraft den 1 juli 2019 samt om motiven
bakom lagen. E
 tt av lagens huvudsyften är att skydda barns och
ungas hälsa.
Kommunikationsinsatsen sprids vidare av länsstyrelser och
kommuner i hela landet. Utökandet av fler rökfria utomhusmiljöer
innebär att alla former av rökning är förbjuden på lekplatser,
uteserveringar, busshållplatser, perronger samt vid entréer och
idrottsanläggningar. Det gör att både barn och vuxna nu kan vistas
nästan överallt utan att besväras av rök.
Här kan du läsa mer om kampanjen.
Här kan du beställa material från kampanjen.

Implementering av nya tobakslagen
För att följa upp kommunernas arbete med implementeringen av den nya lagen har
länsstyrelserna gemensamt genomfört en enkätundersökning med fokus på
tillståndsplikten vid försäljning av tobaksvaror.
Länsstyrelsen Skåne distribuerade enkäten till samtliga 290 kommuner efter att ha
fått kontaktuppgifter från länsstyrelsernas alkohol‐ och tobakshandläggare.
Länsstyrelsen Blekinge har sammanställt svaren på enkäten vilket resulterade i en
rapport.
Rapporten kan du läsa här.

Kontrollköp som tillsynsmetod
En utvärdering av kontrollköp som tillsynsmetod har utförts av STAD

på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm.
Här kan du läsa utvärderingen.

KONTAKTPERSONER
KONTAKTA OSS
Christi Kara
christi.kara@lansstyrelsen.se
010‐224 14 99
Mårten Palmgren
marten.palmgren@lansstyrelsen.se
010‐224 17 62

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

