
Nyhetsbrev 1: 2021
Det här är det första nyhetsbrevet för i år. Du kan bland annat läsa om:

• Utbildningar
• Information från Folkhälsomyndigheten
• Covid‐19‐lagen
• Hemställan om ändring av LTLP, införande av sekretessbrytande bestämmelse

INFORMATION

Förbudet mot att sälja alkohol efter kl.
20.00 förlängs

Den 14 januari fattade regeringen beslut om att förlänga förbudet att sälja alkohol
efter kl. 20.00. Som det ser ut nu förlängs förbudet fram till och med den 24 januari

LÄS MER OM BESLUTET

UTBILDNING

Digital utbildning i beslutsmotivering,
offentlighet‐ och sekretess, förvaltningsprocess
och förhandling i allmän förvaltningsdomstol
9 eller 17 mars 2021

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till en digital heldagsutbildning som
hålls av Hanna Palmstierna på Eris Law Advokatbyrå. Utbildningen
ges två gånger den 9 mars och den 17e mars och riktar sig till
alkohol – och tobakshandläggare i Skåne.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG TILL DEN 9 MARS

LÄS MER OCH ANMÄL DIG TILL DEN 17 MARS

Tolka och förstå en årsredovisning
Det finns fortfarande platser kvar!
2 eller 4 februari 2021

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

August Molin från Bisnode håller i utbildningen. 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

Uppdatering av vägledning från
folkhälsomyndigheten

Lag om tobak och liknande produkter

Folkhälsomyndigheten har nu uppdaterat sin vägledning om
kommunernas tillsyn över spårbarhet och säkerhetsmärkning.

Utöver några mindre språkliga korrigeringar är vägledningen
uppdaterad med

‐ Förtydligande och omskrivning vad gäller cellofanomslag

‐ Länk till vår sida med säkerhetsmärkningar.

TILL DEN UPPDATERADE VÄGLEDNINGEN

Alkohollagen

Folkhälsomyndigheten har ändrat sin tillsynsvägledning avseende serveringsställen.

Till den uppdaterade vägledningen

Vägledningen uppdateras igen med bland annat med frågor och svar om takeaway
och information om att skärpningen av det tillfälliga förbudet mot servering av
alkohol innebär en ytterligare begränsning av serveringstiderna till kl 20.00.

De nya reglerna ställer höga krav på alla inblandade aktörer att kunna hålla syftet
med förändringen i fokus och bidra till att minska smittspridningen i samhället.
Folkhälsomyndigheten ser det därför som fortsatt viktigt att se till att
serveringsställen som bedrivit servering av tillståndspliktiga alkoholdrycker eller
alkoholdrycksliknande preparat verkligen utryms och håller stängt viss tid innan de
återöppnar. Folkhälsomyndigheten rekommenderar en timmes stängningstid i
allmänna råd.

Tillsynsvägledning från FoHM
Den 21 december publicerades Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning
2021 vad gäller alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter. Syftet med
planen är att tydliggöra för länsstyrelser och kommuner vilken vägledning
Folkhälsomyndigheten planerar för 2021 och på vilket sätt den ska ges.

E‐publikationen hittar ni här

Eftersom planen för tillsynsvägledning berör både AL och LTLP har
Folkhälsomyndigheten skapat en gemensam webbsida där planen för
tillsynsvägledning sammanfattas.

Webbsidan hittar ni här

ÖVRIG INFORMATION

Tillfällig covid‐19‐lag

Lagen trädde i kraft den 10 januari och ska gälla september ut.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för den tillfälliga covid 19‐lagen. I
Skåne har Länsstyrelsen startat upp enheten för pandemitillsyn för
att ge råd och stöd till ‐ samt bedriva tillsyn mot verksamheten som
omfattas av lagen.

Mer information och FAQ hittar du på Länsstyrelsens hemsida.

TILL MER INFORMATION OCH FAQ

Har ni övriga frågor som rör pandemilagen mejla
skane@lansstyrelsen.se.

På Folkhälsomyndigheten hemsida finns mer information om den
nya covid 19‐lagen.

Hemställan om ändring av LTLP, införande
av sekretessbrytande bestämmelse

Länsstyrelsen i Stockholm har lämnat in en hemställan till Socialdepartementet om
att införa sekretessbrytande regler i lag om tobak och liknande produkter.

Länsstyrelsen betonar bland annat de negativa konsekvenserna avsaknaden av
sekretessbrytande bestämmelser ger för handläggare och för sökande. Länsstyrelsen
lyfter därutöver fram att ett av de huvudsakliga syftena med tillståndsplikten,
nämligen att förhindra att olämpliga detaljister innehar tobakstillstånd, går förlorat.
Länsstyrelsen hoppas att regeringen hörsammar hemställan från Länsstyrelsen
snarast och ändrar lagen.

LÄS HEMSTÄLLAN HÄR

Länsrapporten

Länsstyrelsen Skåne vill påminna kommunerna om att svara på länsrapportens
undersökning. Sista svarsdag är 5 februari 2021.

KONTAKTPERSONER

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

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
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INFORMATION FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Uppdatering av vägledning från
folkhälsomyndigheten
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Folkhälsomyndigheten har nu uppdaterat sin vägledning om
kommunernas tillsyn över spårbarhet och säkerhetsmärkning.

Utöver några mindre språkliga korrigeringar är vägledningen
uppdaterad med

‐ Förtydligande och omskrivning vad gäller cellofanomslag
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Alkohollagen

Folkhälsomyndigheten har ändrat sin tillsynsvägledning avseende serveringsställen.

Till den uppdaterade vägledningen

Vägledningen uppdateras igen med bland annat med frågor och svar om takeaway
och information om att skärpningen av det tillfälliga förbudet mot servering av
alkohol innebär en ytterligare begränsning av serveringstiderna till kl 20.00.
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allmänna råd.

Tillsynsvägledning från FoHM
Den 21 december publicerades Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning
2021 vad gäller alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter. Syftet med
planen är att tydliggöra för länsstyrelser och kommuner vilken vägledning
Folkhälsomyndigheten planerar för 2021 och på vilket sätt den ska ges.

E‐publikationen hittar ni här

Eftersom planen för tillsynsvägledning berör både AL och LTLP har
Folkhälsomyndigheten skapat en gemensam webbsida där planen för
tillsynsvägledning sammanfattas.

Webbsidan hittar ni här

ÖVRIG INFORMATION

Tillfällig covid‐19‐lag

Lagen trädde i kraft den 10 januari och ska gälla september ut.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för den tillfälliga covid 19‐lagen. I
Skåne har Länsstyrelsen startat upp enheten för pandemitillsyn för
att ge råd och stöd till ‐ samt bedriva tillsyn mot verksamheten som
omfattas av lagen.

Mer information och FAQ hittar du på Länsstyrelsens hemsida.

TILL MER INFORMATION OCH FAQ

Har ni övriga frågor som rör pandemilagen mejla
skane@lansstyrelsen.se.

På Folkhälsomyndigheten hemsida finns mer information om den
nya covid 19‐lagen.

Hemställan om ändring av LTLP, införande
av sekretessbrytande bestämmelse

Länsstyrelsen i Stockholm har lämnat in en hemställan till Socialdepartementet om
att införa sekretessbrytande regler i lag om tobak och liknande produkter.

Länsstyrelsen betonar bland annat de negativa konsekvenserna avsaknaden av
sekretessbrytande bestämmelser ger för handläggare och för sökande. Länsstyrelsen
lyfter därutöver fram att ett av de huvudsakliga syftena med tillståndsplikten,
nämligen att förhindra att olämpliga detaljister innehar tobakstillstånd, går förlorat.
Länsstyrelsen hoppas att regeringen hörsammar hemställan från Länsstyrelsen
snarast och ändrar lagen.

LÄS HEMSTÄLLAN HÄR

Länsrapporten

Länsstyrelsen Skåne vill påminna kommunerna om att svara på länsrapportens
undersökning. Sista svarsdag är 5 februari 2021.

KONTAKTPERSONER

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

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
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och information om att skärpningen av det tillfälliga förbudet mot servering av
alkohol innebär en ytterligare begränsning av serveringstiderna till kl 20.00.
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2021 vad gäller alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter. Syftet med
planen är att tydliggöra för länsstyrelser och kommuner vilken vägledning
Folkhälsomyndigheten planerar för 2021 och på vilket sätt den ska ges.

E‐publikationen hittar ni här

Eftersom planen för tillsynsvägledning berör både AL och LTLP har
Folkhälsomyndigheten skapat en gemensam webbsida där planen för
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ÖVRIG INFORMATION

Tillfällig covid‐19‐lag

Lagen trädde i kraft den 10 januari och ska gälla september ut.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för den tillfälliga covid 19‐lagen. I
Skåne har Länsstyrelsen startat upp enheten för pandemitillsyn för
att ge råd och stöd till ‐ samt bedriva tillsyn mot verksamheten som
omfattas av lagen.

Mer information och FAQ hittar du på Länsstyrelsens hemsida.

TILL MER INFORMATION OCH FAQ
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nya covid 19‐lagen.
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av sekretessbrytande bestämmelse

Länsstyrelsen i Stockholm har lämnat in en hemställan till Socialdepartementet om
att införa sekretessbrytande regler i lag om tobak och liknande produkter.

Länsstyrelsen betonar bland annat de negativa konsekvenserna avsaknaden av
sekretessbrytande bestämmelser ger för handläggare och för sökande. Länsstyrelsen
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KONTAKTA OSS
Christi Kara 
christi.kara@lansstyrelsen.se
010‐224 14 99

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

Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare
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personuppgifter här
Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet? Klicka här
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Det finns fortfarande platser kvar!
2 eller 4 februari 2021

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

August Molin från Bisnode håller i utbildningen. 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.
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LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR TILL DEN 4 FEBRUARI

INFORMATION FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Uppdatering av vägledning från
folkhälsomyndigheten

Lag om tobak och liknande produkter

Folkhälsomyndigheten har nu uppdaterat sin vägledning om
kommunernas tillsyn över spårbarhet och säkerhetsmärkning.

Utöver några mindre språkliga korrigeringar är vägledningen
uppdaterad med

‐ Förtydligande och omskrivning vad gäller cellofanomslag

‐ Länk till vår sida med säkerhetsmärkningar.

TILL DEN UPPDATERADE VÄGLEDNINGEN

Alkohollagen

Folkhälsomyndigheten har ändrat sin tillsynsvägledning avseende serveringsställen.

Till den uppdaterade vägledningen

Vägledningen uppdateras igen med bland annat med frågor och svar om takeaway
och information om att skärpningen av det tillfälliga förbudet mot servering av
alkohol innebär en ytterligare begränsning av serveringstiderna till kl 20.00.

De nya reglerna ställer höga krav på alla inblandade aktörer att kunna hålla syftet
med förändringen i fokus och bidra till att minska smittspridningen i samhället.
Folkhälsomyndigheten ser det därför som fortsatt viktigt att se till att
serveringsställen som bedrivit servering av tillståndspliktiga alkoholdrycker eller
alkoholdrycksliknande preparat verkligen utryms och håller stängt viss tid innan de
återöppnar. Folkhälsomyndigheten rekommenderar en timmes stängningstid i
allmänna råd.

Tillsynsvägledning från FoHM
Den 21 december publicerades Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning
2021 vad gäller alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter. Syftet med
planen är att tydliggöra för länsstyrelser och kommuner vilken vägledning
Folkhälsomyndigheten planerar för 2021 och på vilket sätt den ska ges.

E‐publikationen hittar ni här

Eftersom planen för tillsynsvägledning berör både AL och LTLP har
Folkhälsomyndigheten skapat en gemensam webbsida där planen för
tillsynsvägledning sammanfattas.

Webbsidan hittar ni här

ÖVRIG INFORMATION

Tillfällig covid‐19‐lag

Lagen trädde i kraft den 10 januari och ska gälla september ut.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för den tillfälliga covid 19‐lagen. I
Skåne har Länsstyrelsen startat upp enheten för pandemitillsyn för
att ge råd och stöd till ‐ samt bedriva tillsyn mot verksamheten som
omfattas av lagen.

Mer information och FAQ hittar du på Länsstyrelsens hemsida.

TILL MER INFORMATION OCH FAQ

Har ni övriga frågor som rör pandemilagen mejla
skane@lansstyrelsen.se.

På Folkhälsomyndigheten hemsida finns mer information om den
nya covid 19‐lagen.

Hemställan om ändring av LTLP, införande
av sekretessbrytande bestämmelse

Länsstyrelsen i Stockholm har lämnat in en hemställan till Socialdepartementet om
att införa sekretessbrytande regler i lag om tobak och liknande produkter.

Länsstyrelsen betonar bland annat de negativa konsekvenserna avsaknaden av
sekretessbrytande bestämmelser ger för handläggare och för sökande. Länsstyrelsen
lyfter därutöver fram att ett av de huvudsakliga syftena med tillståndsplikten,
nämligen att förhindra att olämpliga detaljister innehar tobakstillstånd, går förlorat.
Länsstyrelsen hoppas att regeringen hörsammar hemställan från Länsstyrelsen
snarast och ändrar lagen.

LÄS HEMSTÄLLAN HÄR

Länsrapporten

Länsstyrelsen Skåne vill påminna kommunerna om att svara på länsrapportens
undersökning. Sista svarsdag är 5 februari 2021.

KONTAKTPERSONER

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

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
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