
Nyhetsbrev 6: 2020
Det här är det sjätte nyhetsbrevet för i år. Du kan bland annat läsa om:

• Digital utbildning i att läsa en årsredovisning
• Information från Folkhälsomyndigheten

• Personalförändringar hos Länsstyrelsen

UTBILDNING

Utbildning i att tolka en
årsredovisning
2 eller 4 februari 2021

Den 2:e och 4:e februari anordnar Länsstyrelsen i Skåne en digital
utbildning för länets tobaks – och alkoholhandläggare i hur man
tolkar en årsredovisning.

Observera att utbildningen endast är för kommunala handläggare i
Skåne län, anmälningar gjorda av andra kommer att plockas bort
utan vidare meddelande.

Sista anmälningsdagen är måndagen den 25 januari 2021.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR TILL DEN 2 FEBRUARI

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR TILL DEN 4 FEBRUARI

INFORMATION FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Folkhälsomyndigheten har
publicerat nya föreskrifter
Folkhälsomyndigheten har sett över sina föreskrifter ﴾2014:7﴿ om
kunskapsprov. Ändringsföreskriften finns publicerad på
Folkhälsomyndighetens webbplats och börjar gälla 1 januari 2021.

Till ändringsföreskriften

Folkhälsomyndigheten har publicerat nya föreskrifter om allmänna
råd om anmälan av förändringar i en serveringsverksamhet.
Förordningen börjar gälla den 1 januari 2021.

Till föreskriften

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat
allmänna råd gällande 22‐tiden
Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina allmänna råd gällande utrymning av
serveringsställen och hur länge stället bör hålla stängt innan det öppnar igen.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om servering av mat,
lättdryck och folköl efter serveringstidens utgång.

I länken nedan finns också uppdaterade frågor och svar från Folkhälsomyndigheten.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Svar från Folkhälsomyndigheten på fråga om matförsäljning (take
away) under tiden mellan utrymning och eventuellt återöppnande:

Enligt 19 § i alkohollag ﴾2010:1622﴿ ska serveringsstället vara utrymt senast 30
minuter efter serveringstidens utgång. Det innebär att gästerna ska ha lämnat
serveringsstället senast 22:30. Folkhälsomyndigheten har den 4 december 2020
beslutat om ett allmänt råd där vi rekommenderar att man bör hålla serveringsstället
stängt minst en timme innan man åter kan släppa in kunder för att exempelvis
bedriva försäljning av bl.a. mat och folköl.

Utöver detta kan Folkhälsomyndigheten inte kommentera vilken annan verksamhet
som bedrivs förutsatt att inga kunder eller andra obehöriga släpps in på
serveringsstället under den här tiden som serveringsstället ska vara stängt.

Folkhälsomyndighetens svar angående serveringstid i samband med
det tillfälliga förbudet:

Länsstyrelserna har ställt fråga till Folkhälsomyndigheten om varför 3 § i
förordningen om tillfälligt förbud mot servering av alkohol ska tolkas som att
serveringstiden avslutas kl. 22.00. Folkhälsomyndigheten kommer inte ge svar kring
detta utan hänvisar till regeringen och att varje myndighet tar den dialog man anser
behövs. Folkhälsomyndigheten tycker dock att det är viktigt att länsstyrelserna
tillsammans stödjer kommunerna att hantera den nya förordningen ﴾2020:956﴿ i
enlighet med dess syfte.

Förordningen ﴾2020:956﴿ är överordnad det som framgår av serveringstillståndet
och lagen ska tillämpas därefter. Förordningen är inte ett totalt förbud av försäljning
av alkoholdrycker utan avser förbud av en viss form av försäljning under en viss
period och reglerar därmed också serveringstiden och bestämmelserna kopplade till
serveringstid. Av alkohollagen ﴾2010:1622﴿ framgår att restaurangen ska vara
utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens utgång ﴾8 kap. 19 § 3 st.﴿ och det
finns inga hinder i alkohollagen att återöppna för servering av mat, lättdryck och
folköl. För att utrymningen ska kunna genomföras behöver det dock vara stängt en
viss tid innan återöppnande kan ske och i den frågan rekommenderar vi alltså att det
är stängt under en timme.

ÖVRIG INFORMATION

Rapport om ungas attityder till
tobak
Enligt NSG:s rapport 2020 har användningen av vitt snus ökat från 7
% 2019 till 19 % 2020.

”65% av unga tror att man testar nya produkter för att de verkar
mindre farliga”

” 21% av unga uppger att de ofta ser tobaksreklam”

” 64% av 14‐18åringarna svarar att det är lätt att få tag på cigaretter
om man är under 18 år”

LÄS MER HÄR

Länsrapportens undersökning

Länsstyrelsen Skåne har nu skickat ut länsrapportens undersökning till alla sina
kommuners allmänna mejlkorg. Kontakta oss om ni inte har fått undersökningen vad
det gäller detaljhandel folköl, rökfria miljöer, serveringstillstånd eller tobakstillstånd.
Se nedan för kontaktuppgifter.

För er som missade Västra Götalands
rättsfallsgenomgång

Här hittar ni en kort sammanfattning i tabellform.

Personalförändringar

Länsstyrelsen Skåne kan nu med stolthet presentera sin nya medarbetare Peter
Mijdena som börjar sin anställning hos oss den 1maj 2021. De flesta handläggare i
Skåne känner nog redan till Peter Mijdena som sedan många år tillbaka arbetat som
alkoholhandläggare på Lunds kommun.

Vi välkomnar också Fredrik Holst till Länsstyrelsen Skåne. Fredrik arbetar hos oss på
50 % till och med april 2021. I övrigt arbetar han på Länsstyrelsen i Jönköping.
Kontaktuppgifter till Fredrik hittar ni längst ner i nyhetsbrevet.

Länsstyrelsen Skåne önskar alla en
God Jul och Gott nytt år!

KONTAKTPERSONER

KONTAKTA OSS
Christi Kara 
christi.kara@lansstyrelsen.se
010‐224 14 99

Mårten Palmgren
marten.palmgren@lansstyrelsen.se
010‐224 17 62

Fredrik Holst
fredrik.j.holst@lansstyrelsen.se
010‐223 62 34

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=006506040012&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006506040023&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006506040034&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?MId=650604&RGd=00000000-0000-0000-0000-000000000000


Nyhetsbrev 6: 2020
Det här är det sjätte nyhetsbrevet för i år. Du kan bland annat läsa om:

• Digital utbildning i att läsa en årsredovisning
• Information från Folkhälsomyndigheten

• Personalförändringar hos Länsstyrelsen

UTBILDNING

Utbildning i att tolka en
årsredovisning
2 eller 4 februari 2021

Den 2:e och 4:e februari anordnar Länsstyrelsen i Skåne en digital
utbildning för länets tobaks – och alkoholhandläggare i hur man
tolkar en årsredovisning.

Observera att utbildningen endast är för kommunala handläggare i
Skåne län, anmälningar gjorda av andra kommer att plockas bort
utan vidare meddelande.

Sista anmälningsdagen är måndagen den 25 januari 2021.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR TILL DEN 2 FEBRUARI

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR TILL DEN 4 FEBRUARI

INFORMATION FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Folkhälsomyndigheten har
publicerat nya föreskrifter
Folkhälsomyndigheten har sett över sina föreskrifter ﴾2014:7﴿ om
kunskapsprov. Ändringsföreskriften finns publicerad på
Folkhälsomyndighetens webbplats och börjar gälla 1 januari 2021.

Till ändringsföreskriften

Folkhälsomyndigheten har publicerat nya föreskrifter om allmänna
råd om anmälan av förändringar i en serveringsverksamhet.
Förordningen börjar gälla den 1 januari 2021.

Till föreskriften

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat
allmänna råd gällande 22‐tiden
Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina allmänna råd gällande utrymning av
serveringsställen och hur länge stället bör hålla stängt innan det öppnar igen.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om servering av mat,
lättdryck och folköl efter serveringstidens utgång.

I länken nedan finns också uppdaterade frågor och svar från Folkhälsomyndigheten.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Svar från Folkhälsomyndigheten på fråga om matförsäljning (take
away) under tiden mellan utrymning och eventuellt återöppnande:

Enligt 19 § i alkohollag ﴾2010:1622﴿ ska serveringsstället vara utrymt senast 30
minuter efter serveringstidens utgång. Det innebär att gästerna ska ha lämnat
serveringsstället senast 22:30. Folkhälsomyndigheten har den 4 december 2020
beslutat om ett allmänt råd där vi rekommenderar att man bör hålla serveringsstället
stängt minst en timme innan man åter kan släppa in kunder för att exempelvis
bedriva försäljning av bl.a. mat och folköl.

Utöver detta kan Folkhälsomyndigheten inte kommentera vilken annan verksamhet
som bedrivs förutsatt att inga kunder eller andra obehöriga släpps in på
serveringsstället under den här tiden som serveringsstället ska vara stängt.

Folkhälsomyndighetens svar angående serveringstid i samband med
det tillfälliga förbudet:

Länsstyrelserna har ställt fråga till Folkhälsomyndigheten om varför 3 § i
förordningen om tillfälligt förbud mot servering av alkohol ska tolkas som att
serveringstiden avslutas kl. 22.00. Folkhälsomyndigheten kommer inte ge svar kring
detta utan hänvisar till regeringen och att varje myndighet tar den dialog man anser
behövs. Folkhälsomyndigheten tycker dock att det är viktigt att länsstyrelserna
tillsammans stödjer kommunerna att hantera den nya förordningen ﴾2020:956﴿ i
enlighet med dess syfte.

Förordningen ﴾2020:956﴿ är överordnad det som framgår av serveringstillståndet
och lagen ska tillämpas därefter. Förordningen är inte ett totalt förbud av försäljning
av alkoholdrycker utan avser förbud av en viss form av försäljning under en viss
period och reglerar därmed också serveringstiden och bestämmelserna kopplade till
serveringstid. Av alkohollagen ﴾2010:1622﴿ framgår att restaurangen ska vara
utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens utgång ﴾8 kap. 19 § 3 st.﴿ och det
finns inga hinder i alkohollagen att återöppna för servering av mat, lättdryck och
folköl. För att utrymningen ska kunna genomföras behöver det dock vara stängt en
viss tid innan återöppnande kan ske och i den frågan rekommenderar vi alltså att det
är stängt under en timme.

ÖVRIG INFORMATION

Rapport om ungas attityder till
tobak
Enligt NSG:s rapport 2020 har användningen av vitt snus ökat från 7
% 2019 till 19 % 2020.

”65% av unga tror att man testar nya produkter för att de verkar
mindre farliga”

” 21% av unga uppger att de ofta ser tobaksreklam”

” 64% av 14‐18åringarna svarar att det är lätt att få tag på cigaretter
om man är under 18 år”

LÄS MER HÄR

Länsrapportens undersökning

Länsstyrelsen Skåne har nu skickat ut länsrapportens undersökning till alla sina
kommuners allmänna mejlkorg. Kontakta oss om ni inte har fått undersökningen vad
det gäller detaljhandel folköl, rökfria miljöer, serveringstillstånd eller tobakstillstånd.
Se nedan för kontaktuppgifter.

För er som missade Västra Götalands
rättsfallsgenomgång

Här hittar ni en kort sammanfattning i tabellform.

Personalförändringar

Länsstyrelsen Skåne kan nu med stolthet presentera sin nya medarbetare Peter
Mijdena som börjar sin anställning hos oss den 1maj 2021. De flesta handläggare i
Skåne känner nog redan till Peter Mijdena som sedan många år tillbaka arbetat som
alkoholhandläggare på Lunds kommun.

Vi välkomnar också Fredrik Holst till Länsstyrelsen Skåne. Fredrik arbetar hos oss på
50 % till och med april 2021. I övrigt arbetar han på Länsstyrelsen i Jönköping.
Kontaktuppgifter till Fredrik hittar ni längst ner i nyhetsbrevet.

Länsstyrelsen Skåne önskar alla en
God Jul och Gott nytt år!

KONTAKTPERSONER

KONTAKTA OSS
Christi Kara 
christi.kara@lansstyrelsen.se
010‐224 14 99

Mårten Palmgren
marten.palmgren@lansstyrelsen.se
010‐224 17 62

Fredrik Holst
fredrik.j.holst@lansstyrelsen.se
010‐223 62 34

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=006506040045&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006506040056&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006506040067&TId=1


Nyhetsbrev 6: 2020
Det här är det sjätte nyhetsbrevet för i år. Du kan bland annat läsa om:

• Digital utbildning i att läsa en årsredovisning
• Information från Folkhälsomyndigheten

• Personalförändringar hos Länsstyrelsen

UTBILDNING

Utbildning i att tolka en
årsredovisning
2 eller 4 februari 2021

Den 2:e och 4:e februari anordnar Länsstyrelsen i Skåne en digital
utbildning för länets tobaks – och alkoholhandläggare i hur man
tolkar en årsredovisning.

Observera att utbildningen endast är för kommunala handläggare i
Skåne län, anmälningar gjorda av andra kommer att plockas bort
utan vidare meddelande.

Sista anmälningsdagen är måndagen den 25 januari 2021.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR TILL DEN 2 FEBRUARI

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR TILL DEN 4 FEBRUARI

INFORMATION FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Folkhälsomyndigheten har
publicerat nya föreskrifter
Folkhälsomyndigheten har sett över sina föreskrifter ﴾2014:7﴿ om
kunskapsprov. Ändringsföreskriften finns publicerad på
Folkhälsomyndighetens webbplats och börjar gälla 1 januari 2021.

Till ändringsföreskriften

Folkhälsomyndigheten har publicerat nya föreskrifter om allmänna
råd om anmälan av förändringar i en serveringsverksamhet.
Förordningen börjar gälla den 1 januari 2021.

Till föreskriften

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat
allmänna råd gällande 22‐tiden
Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina allmänna råd gällande utrymning av
serveringsställen och hur länge stället bör hålla stängt innan det öppnar igen.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om servering av mat,
lättdryck och folköl efter serveringstidens utgång.

I länken nedan finns också uppdaterade frågor och svar från Folkhälsomyndigheten.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Svar från Folkhälsomyndigheten på fråga om matförsäljning (take
away) under tiden mellan utrymning och eventuellt återöppnande:

Enligt 19 § i alkohollag ﴾2010:1622﴿ ska serveringsstället vara utrymt senast 30
minuter efter serveringstidens utgång. Det innebär att gästerna ska ha lämnat
serveringsstället senast 22:30. Folkhälsomyndigheten har den 4 december 2020
beslutat om ett allmänt råd där vi rekommenderar att man bör hålla serveringsstället
stängt minst en timme innan man åter kan släppa in kunder för att exempelvis
bedriva försäljning av bl.a. mat och folköl.

Utöver detta kan Folkhälsomyndigheten inte kommentera vilken annan verksamhet
som bedrivs förutsatt att inga kunder eller andra obehöriga släpps in på
serveringsstället under den här tiden som serveringsstället ska vara stängt.

Folkhälsomyndighetens svar angående serveringstid i samband med
det tillfälliga förbudet:

Länsstyrelserna har ställt fråga till Folkhälsomyndigheten om varför 3 § i
förordningen om tillfälligt förbud mot servering av alkohol ska tolkas som att
serveringstiden avslutas kl. 22.00. Folkhälsomyndigheten kommer inte ge svar kring
detta utan hänvisar till regeringen och att varje myndighet tar den dialog man anser
behövs. Folkhälsomyndigheten tycker dock att det är viktigt att länsstyrelserna
tillsammans stödjer kommunerna att hantera den nya förordningen ﴾2020:956﴿ i
enlighet med dess syfte.

Förordningen ﴾2020:956﴿ är överordnad det som framgår av serveringstillståndet
och lagen ska tillämpas därefter. Förordningen är inte ett totalt förbud av försäljning
av alkoholdrycker utan avser förbud av en viss form av försäljning under en viss
period och reglerar därmed också serveringstiden och bestämmelserna kopplade till
serveringstid. Av alkohollagen ﴾2010:1622﴿ framgår att restaurangen ska vara
utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens utgång ﴾8 kap. 19 § 3 st.﴿ och det
finns inga hinder i alkohollagen att återöppna för servering av mat, lättdryck och
folköl. För att utrymningen ska kunna genomföras behöver det dock vara stängt en
viss tid innan återöppnande kan ske och i den frågan rekommenderar vi alltså att det
är stängt under en timme.

ÖVRIG INFORMATION

Rapport om ungas attityder till
tobak
Enligt NSG:s rapport 2020 har användningen av vitt snus ökat från 7
% 2019 till 19 % 2020.

”65% av unga tror att man testar nya produkter för att de verkar
mindre farliga”

” 21% av unga uppger att de ofta ser tobaksreklam”

” 64% av 14‐18åringarna svarar att det är lätt att få tag på cigaretter
om man är under 18 år”

LÄS MER HÄR

Länsrapportens undersökning

Länsstyrelsen Skåne har nu skickat ut länsrapportens undersökning till alla sina
kommuners allmänna mejlkorg. Kontakta oss om ni inte har fått undersökningen vad
det gäller detaljhandel folköl, rökfria miljöer, serveringstillstånd eller tobakstillstånd.
Se nedan för kontaktuppgifter.

För er som missade Västra Götalands
rättsfallsgenomgång

Här hittar ni en kort sammanfattning i tabellform.

Personalförändringar

Länsstyrelsen Skåne kan nu med stolthet presentera sin nya medarbetare Peter
Mijdena som börjar sin anställning hos oss den 1maj 2021. De flesta handläggare i
Skåne känner nog redan till Peter Mijdena som sedan många år tillbaka arbetat som
alkoholhandläggare på Lunds kommun.

Vi välkomnar också Fredrik Holst till Länsstyrelsen Skåne. Fredrik arbetar hos oss på
50 % till och med april 2021. I övrigt arbetar han på Länsstyrelsen i Jönköping.
Kontaktuppgifter till Fredrik hittar ni längst ner i nyhetsbrevet.

Länsstyrelsen Skåne önskar alla en
God Jul och Gott nytt år!

KONTAKTPERSONER

KONTAKTA OSS
Christi Kara 
christi.kara@lansstyrelsen.se
010‐224 14 99

Mårten Palmgren
marten.palmgren@lansstyrelsen.se
010‐224 17 62

Fredrik Holst
fredrik.j.holst@lansstyrelsen.se
010‐223 62 34

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=006506040078&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006506040089&TId=1
mailto:christi.kara@lansstyrelsen.se
mailto:marten.palmgren@lansstyrelsen.se
mailto:fredrik.j.holst@lansstyrelsen.se


Nyhetsbrev 6: 2020
Det här är det sjätte nyhetsbrevet för i år. Du kan bland annat läsa om:

• Digital utbildning i att läsa en årsredovisning
• Information från Folkhälsomyndigheten

• Personalförändringar hos Länsstyrelsen

UTBILDNING

Utbildning i att tolka en
årsredovisning
2 eller 4 februari 2021

Den 2:e och 4:e februari anordnar Länsstyrelsen i Skåne en digital
utbildning för länets tobaks – och alkoholhandläggare i hur man
tolkar en årsredovisning.

Observera att utbildningen endast är för kommunala handläggare i
Skåne län, anmälningar gjorda av andra kommer att plockas bort
utan vidare meddelande.

Sista anmälningsdagen är måndagen den 25 januari 2021.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR TILL DEN 2 FEBRUARI

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR TILL DEN 4 FEBRUARI

INFORMATION FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Folkhälsomyndigheten har
publicerat nya föreskrifter
Folkhälsomyndigheten har sett över sina föreskrifter ﴾2014:7﴿ om
kunskapsprov. Ändringsföreskriften finns publicerad på
Folkhälsomyndighetens webbplats och börjar gälla 1 januari 2021.

Till ändringsföreskriften

Folkhälsomyndigheten har publicerat nya föreskrifter om allmänna
råd om anmälan av förändringar i en serveringsverksamhet.
Förordningen börjar gälla den 1 januari 2021.

Till föreskriften

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat
allmänna råd gällande 22‐tiden
Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina allmänna råd gällande utrymning av
serveringsställen och hur länge stället bör hålla stängt innan det öppnar igen.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om servering av mat,
lättdryck och folköl efter serveringstidens utgång.

I länken nedan finns också uppdaterade frågor och svar från Folkhälsomyndigheten.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Svar från Folkhälsomyndigheten på fråga om matförsäljning (take
away) under tiden mellan utrymning och eventuellt återöppnande:

Enligt 19 § i alkohollag ﴾2010:1622﴿ ska serveringsstället vara utrymt senast 30
minuter efter serveringstidens utgång. Det innebär att gästerna ska ha lämnat
serveringsstället senast 22:30. Folkhälsomyndigheten har den 4 december 2020
beslutat om ett allmänt råd där vi rekommenderar att man bör hålla serveringsstället
stängt minst en timme innan man åter kan släppa in kunder för att exempelvis
bedriva försäljning av bl.a. mat och folköl.

Utöver detta kan Folkhälsomyndigheten inte kommentera vilken annan verksamhet
som bedrivs förutsatt att inga kunder eller andra obehöriga släpps in på
serveringsstället under den här tiden som serveringsstället ska vara stängt.

Folkhälsomyndighetens svar angående serveringstid i samband med
det tillfälliga förbudet:

Länsstyrelserna har ställt fråga till Folkhälsomyndigheten om varför 3 § i
förordningen om tillfälligt förbud mot servering av alkohol ska tolkas som att
serveringstiden avslutas kl. 22.00. Folkhälsomyndigheten kommer inte ge svar kring
detta utan hänvisar till regeringen och att varje myndighet tar den dialog man anser
behövs. Folkhälsomyndigheten tycker dock att det är viktigt att länsstyrelserna
tillsammans stödjer kommunerna att hantera den nya förordningen ﴾2020:956﴿ i
enlighet med dess syfte.

Förordningen ﴾2020:956﴿ är överordnad det som framgår av serveringstillståndet
och lagen ska tillämpas därefter. Förordningen är inte ett totalt förbud av försäljning
av alkoholdrycker utan avser förbud av en viss form av försäljning under en viss
period och reglerar därmed också serveringstiden och bestämmelserna kopplade till
serveringstid. Av alkohollagen ﴾2010:1622﴿ framgår att restaurangen ska vara
utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens utgång ﴾8 kap. 19 § 3 st.﴿ och det
finns inga hinder i alkohollagen att återöppna för servering av mat, lättdryck och
folköl. För att utrymningen ska kunna genomföras behöver det dock vara stängt en
viss tid innan återöppnande kan ske och i den frågan rekommenderar vi alltså att det
är stängt under en timme.

ÖVRIG INFORMATION

Rapport om ungas attityder till
tobak
Enligt NSG:s rapport 2020 har användningen av vitt snus ökat från 7
% 2019 till 19 % 2020.

”65% av unga tror att man testar nya produkter för att de verkar
mindre farliga”

” 21% av unga uppger att de ofta ser tobaksreklam”

” 64% av 14‐18åringarna svarar att det är lätt att få tag på cigaretter
om man är under 18 år”

LÄS MER HÄR

Länsrapportens undersökning

Länsstyrelsen Skåne har nu skickat ut länsrapportens undersökning till alla sina
kommuners allmänna mejlkorg. Kontakta oss om ni inte har fått undersökningen vad
det gäller detaljhandel folköl, rökfria miljöer, serveringstillstånd eller tobakstillstånd.
Se nedan för kontaktuppgifter.

För er som missade Västra Götalands
rättsfallsgenomgång

Här hittar ni en kort sammanfattning i tabellform.

Personalförändringar

Länsstyrelsen Skåne kan nu med stolthet presentera sin nya medarbetare Peter
Mijdena som börjar sin anställning hos oss den 1maj 2021. De flesta handläggare i
Skåne känner nog redan till Peter Mijdena som sedan många år tillbaka arbetat som
alkoholhandläggare på Lunds kommun.

Vi välkomnar också Fredrik Holst till Länsstyrelsen Skåne. Fredrik arbetar hos oss på
50 % till och med april 2021. I övrigt arbetar han på Länsstyrelsen i Jönköping.
Kontaktuppgifter till Fredrik hittar ni längst ner i nyhetsbrevet.

Länsstyrelsen Skåne önskar alla en
God Jul och Gott nytt år!

KONTAKTPERSONER

KONTAKTA OSS
Christi Kara 
christi.kara@lansstyrelsen.se
010‐224 14 99

Mårten Palmgren
marten.palmgren@lansstyrelsen.se
010‐224 17 62

Fredrik Holst
fredrik.j.holst@lansstyrelsen.se
010‐223 62 34

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=006506040090&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006506040102&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006506040113&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006506040124&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006506040135&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006506040146&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006506040157&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006506040168&TId=1

