
Nyhetsbrev 4: 2020
Det här är det fjärde nyhetsbrevet för i år. Du kan bland annat läsa om:

• Länsstyrelsen Skåne söker en ytterligare tillsynshandläggare
• Utbildning för nya tobak– och alkoholhandläggare
• Nya föreskrifter publicerade av Folkhälsomyndigheten

UTLYSNING AV TJÄNST

Länsstyrelsen Skåne söker
ytterligare en tillsynshandläggare
alkohol/tobak
Är du intresserad av att arbeta på Länsstyrelsen Skåne tillsammans
med Mårten och Christi? Sök jobbet idag

Sista ansökningsdag är den 8 november!

SÖK TJÄNSTEN HÄR

UTBILDNINGAR

Utbildning för nya tobaks– och
alkoholhandläggare
16 november

Länsstyrelsen Västra Götaland anordnar en digital utbildning för sina
nya tobaks– och alkoholhandläggare. Även handläggare i Skåne är
inbjudna.

Observera att från Skåne är det endast är nya handläggare som är
medbjudna till Länsstyrelsen Västra Götalands utbildning

Sista anmälningsdagen är 9 november.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

Hjälp oss med förslag på utbildningar!

Efter ekobrottsutbildningen är det dags för Länsstyrelsen Skåne att börja planera för
nästa föreläsning/utbildning. Känner du och dina kollegor att det finns något ni hade
behövt bli bättre på eller vill veta mer om?

Tipsa oss gärna! Ni hittar våra kontaktuppgifter längst ned i nyhetsbrevet.

NYTT FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Folkhälsomyndigheten har
publicerat nya föreskrifter

Nu är ändringen i föreskrifterna och allmänna råden om kontrollköp
av folköl och tobaksvaror ﴾HSLF‐FS 2020:49﴿ publicerade.

De tre huvudsakliga ändringarna som gjorts är:

• Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare har förts in.
• Det allmänna rådet som handlade om återköp av kontrollköpta

varor har tagits bort.
• Språkliga ändringar har gjorts för att författningen ska bli mer

lättläst.
Förutom ändringarna är föreskrifterna är ett omtryck av FoHMFS
2015:1 och de återfinns därför i sin helhet i ändringsföreskriften
﴾2020:49﴿.

TILL DE NYA FÖRESKRIFTERNA

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=006423760019&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006423760020&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?MId=642376&RGd=00000000-0000-0000-0000-000000000000
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