
Alkohol, tobak, rökfri miljö och
elektroniska cigaretter

Nyhetsbrev
Nr. 5 2018

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

27 November ‐ seminarium om tillsyn av folköl, e cigaretter och tobak

Seminariet vänder sig till dig som jobbar med tillsyn inom något av områdena i kommunen. På
förmiddagen kommer Conny Carlsson från Stockholm stad och berättar om sitt arbete och
vilka effekter det haft. På eftermiddagen kommer advokat Michael Lettius från advokatfirman
Glimstedt och delar med sig av sina erfarenheter av hur vi som myndigheter bör utforma våra
beslut på bästa sätt. seminariet är kostnadsfritt och Länsstyrelsen bjuder på fika och lunch,
sista anmälsningsdag är den 12 november, välkomna!

Läs mer och anmäl dig här!

Vad händer med den nya tobakslagen?

Vi får just nu många frågor om vad som händer med den nya tobakslagen. I juni beslutade
riksdagen att skjuta upp behandlingen av frågan till nästa riksmöte, alltså nästa verksamhetsår.
Vi har ännu inte fått något besked om när frågan kommer att behandlas, men så snart vi får
mer information kommer vi att meddela er.

Förberedelser är viktiga och Länsstyrelsen förbereder just nu arbetet med att kunna lämna råd
och stöd till kommunerna. Folkhälsomyndigheten är en viktig myndighet i sammanhanget och
där pågår olika förberedelser. Har ni önskemål om några särksilda insatser från Länsstyrelsen i
förberedelsen få ni gärna maila oss.

5 December ‐ seminarium ekonomisk granskning för
alkoholhandläggare ‐ SENARELÄGGS!

På grund av sjukskrivning måste vi tyvärr ställa in den tänkta
temadagen den 5 december. Dagen kommer nu att flyttas
fram till februari 2019. Mer information kommer så snart vi
fått bekräftat ett nytt datum.

Socioekonomiska skillnader i ANT– delvis olika mönster för beroende och utsatthet

Det finns betydande utbildnings‐ och inkomstskillnader i beroende av alkohol, narkotika och
tobak i Sverige. Detta gäller även upplevelsen av utsatthet för närståendes bruk av
substanserna, även om de socioekonomiska skillnaderna är mindre och utsattheten kan vara
mer framträdande i grupper med hög jämfört med låg socioekonomisk position. Detta är
resultat från en ny studie som Folkhälsomyndigheten gett Centralförbundet för alkohol‐ och
narkotikaupplysning ﴾CAN﴿ i uppdrag att genomföra. Analyser och insatser som tar hänsyn till
hur substansrelaterade problem varierar mellan socioekonomiska grupper och mellan kvinnor
och män är viktiga för en mer jämlik hälsa. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Magisteruppsats om rökfria skolgårdar

Lisa Elenström, student vid Lunds universitet, har skrivit en magisteruppsats om kommuners
tillsyn över rökfria skolgårdar. Bland annat konstateras att kommunernas tillsyn skiljer sig åt,
trots att Regeringen eftersträvar en likvärdig och samordnad tillsyn. Under 2016 fick drygt
1500 av landets cirka 6100 grund‐ och gymnasieskolor ett tillsynsbesök.

Läs uppsatsen här.

Att fatta goda förvaltningsbeslut ‐ ett faktablad

JP Infonet har tagit fram en skrift om hur goda förvaltningsbeslut kan utformas.
Informationsbladet tar upp flera av de grundläggande förvaltningsrättsliga principerna lämnar
hänvisning till relevanta lagrum. Skriften finns att hämta här.

Kontakta oss

Mariette Svensson ‐ 010‐ 224 15 61

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

http://c.postmanmarketing.se/?q=005246530016
http://c.postmanmarketing.se/?q=005246530027
http://c.postmanmarketing.se/?q=005246530038
http://c.postmanmarketing.se/?q=005246530049
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