Alkohol, tobak, rökfri miljö och
elektroniska cigaretter
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Till dig som arbetar inom kommunen med handläggning och tillsyn av
serveringstillstånd, folköl‑ och tobaksförsäljning, rökfria miljöer samt e‑cigaretter.

Aktuellt om ny lag om tobak och liknade produkter
I veckan publicerades ny information på Riksdagens hemsida i ärendet. Då många
kommuner begärt att få information om lagen så snart Länsstyrelsen får veta något
nytt har vi bestämt oss för att göra ett nyhetsbrevsutskick, trots att det inte var länge
sedan det förra nyhetsbrevet gick ut.

Riksdagsbeslut den 5 december
Riksdagen har aviserat att den kan komma att besluta i
ärendet den 5 december. Det är ännu oklart exakt vad
utskottets betänkande kommer att innehålla. Vi vill därför
tipsa om möjligheten att bevaka ärendet på Riksdagens
hemsida.

Information från Länsstyrelsen angående förberedelser
Vi har tagit fram en informationsskrift som är tänkt att fungera som en enkel
introduktion till arbetet med förberedelser inför ny lag om tobak och liknande
produkter. Även om vi ännu inte fått besked om exakt vad utskottet kommer att föreslå
inför beslutet den 5 december vill vi med skriften informera om vad som kan vara bra
att tänka på om förslaget antas så som det är utformat i propositionen.
Det finns idag kommuner som kommit långt i arbetet med sina förberedelser, vi ser
över om det finns möjlighet att sprida goda exempel ifrån dessa kommuner.
Länsstyrelserna träffar Folkhälsomyndigheten om två veckor och hoppas då få mer
information från den nationella tillsynsmyndigheten som kan skickas vidare ut till
kommunerna.

Material ifrån tobakskonferens i Kronoberg
Länsstyrelsen i Kronoberg anordnade i veckan en tobakskonferens för flera
myndigheter. På sin hemsida har de nu publicerat dels föreläsningsbilderna och dels
flera intressanta rättsfall.
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