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

Länsstyrelsen anordnar den 28 april en kostnadsfri halvdagsutbildning i Malmö. Kursen
riktar sig till dig som jobbar som alkohol‐ eller tobakshandläggare på en kommun.

Exempel ur kursens innehåll:

• Vad är ett ekobrott och hur går det till?
• Vilka trender finns det 2020?
• Vilka varningssignaler bör du leta efter?
• Företag används som brottsverktyg. Vad menas med det?
• Hur avslöjar du en förfalskad årsredovisning?

Kursen kommer att ge dig som handläggare viktiga verktyg att använda i det dagliga
arbetet med att granska företags ekonomiska status.

Inbjudan och mer information finns att läsa här.

Anmäl dig via länken här. Sista anmälningsdag är den 14 april, eftersom det finns ett
begränsat antal platser är det bra om du som vill gå anmäler dig så snart som möjligt.

Vägledningar från Folkhälsomyndigheten

Klicka på rubriken för att läsa frågan och svaret

Kommuners rätt att bedriva tillsyn enligt LTLP hos
försäljningsställen som saknar tillstånd att sälja
tobaksvaror

Länsstyrelsen har tidigare i frågan ansett att butiker
som säljer tobak utan tillstånd är en fråga för
Polismyndigheten eftersom det handlar om en
brottslig gärning. Folkhälsomyndigheten har
tillfrågats och anser att kommunen med stöd av 7
kap. 9 § kan använda sig av förelägganden eller
förbud. Länsstyrelsen har därför ändrat uppfattning
och kommer framöver att vägleda enligt
Folkhälsomyndighetens svar.

"Tobaksbuss" ‐ att sälja tobak i ambulerande
verksamhet

Vad gäller för ambulerande försäljning av tobak?
Vad gäller för tobaksförsäljing på restaurang? Dessa
frågor behandals i frågan och svaret.

Nya allmänna råd för marknadsföring av tobak och e‐cigaretter

Konsumentverket ansvarar för allmänna råd. Nya allmänna råd som ersätter de gamla
är publicerade och finns att läsa på myndighetens hemsida här.

Översyn av marknadsföring, tobaksfria nikotinprodukter och e‐cigaretter

En särskild utredare ska på regeringens uppdrag göra en översyn av vissa frågor på
tobaksområdet. Syftet är att säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering av
tobak, e‐cigaretter samt tobaksfria nikotinprodukter.

– Vi ser att allt fler unga använder e‐cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter, vilket är
bekymrande. Det oroar mig att det i nuläget saknas tydlig skyddslagstiftning för vissa
av de här produkterna, och därför ska vi nu se över möjligheten att reglera detta. Det
är även angeläget att tydliggöra rättsläget när det gäller marknadsföring på internet,
säger socialminister Lena Hallengren.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens hemsida.

Spårbarhets‐ och säkerhetsmärkning

Länsstyrelsen i Västra Götaland har författat ett PM om de nya reglerna som ni kan läsa

i länken här.

Rapport om myndighetssamverkan kring fusk och brottslighet

Regeringen gav 2017 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.

Ytterligare en rapport är nu publicerad som bland annat behandlar restaurangnäringen.

Läs rapporten på Arbetsmiljöverkets hemsida.

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

Klicka här för att avregistrera din adress

P l a c e h o l d e r   l i n k   t e x t

Skickat med Paloma

http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006043650015&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006043650026&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006043650037&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006043650048&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006043650059&TId=1
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