
Nyhetsbrev 3: 2020
Här kommer det tredje nyhetsbrevet för i år. Du kan bland annat läsa om:

• Ekobrottsutbildning 21 oktober

• Folkhälsomyndighetens yttrande om ”microcatering”

• Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för rökfria skolgårdar finns nu publicerad på
deras hemsida

UTBILDNING

Om ekonomisk brottslighet ‐
digital utbildning
Länsstyrelsen anordnar den 21 oktober en kostnadsfri
halvdagsutbildning. Föreläsare är Stefan Lundberg, chefsåklagare från
Ekobrottsmyndigheten och Christian Zittenbaum,
utbildningsspecialist på Bisnode med inriktning på penningtvätt,
ekobrott, research och utredning.

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar som alkohol‐ eller
tobakshandläggare i Skåne och kommer att hållas digititalt via Zoom.

Exempel ur kursens innehåll:

• Vad är ett ekobrott och hur går det till?
• Vilka varningssignaler bör du leta efter?
• 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.

Sista anmälningsdag är den 7 oktober

INFORMATION FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Servering vid
cateringverksamhet
Folkhälsomyndigheten har lämnat ett yttrande till Länsstyrelsen
Kronoberg efter att tillståndshavare genom sitt cateringtillstånd
börjat leverera alkohol hem till privatpersoner.

Yttrandet kan läsas i sin helhet här.

Provsmakning för allmänheten
Folkhälsomyndigheten har yttrat sig i ett ärende om provsmakning. Frågan rör
specifikt möjligheten att på ett stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap
arrangera provsmakning till allmänheten efter anmälan till kommunen.

Yttrandet kan du läsa här.

Rökfria skolgårdar
Trots att det är förbjudet röks det fortfarande på många av landets
skolgårdar. Nu publicerar Folkhälsomyndigheten ett kunskapsstöd
som ska stödja arbetet med att hålla skolgårdarna rökfria och
motverka att barn och unga börja röka.

Kunskapsstödet riktar sig bland annat till personer som arbetar med
tobakstillsyn eller tobaksprevention inom skolor, kommuner och
länsstyrelser.

Läs mer här

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

http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006363160016&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?MId=636316&RGd=00000000-0000-0000-0000-000000000000
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