Nyhetsbrev 4: 2021
Det här är det fjärde nyhetsbrevet för i år. Du kan bland annat läsa om:
• Rättsfallsgenomgång
• Ny E‐tjänst
• Folkhälsomyndigheten
• Personalförändringar på Länsstyrelsen

LÄNSSTYRELSERNA

Rättsfallsgenomgång alkohol/tobak 2021
14 DECEMBER KL. 10.00 ‐ 11.00
Välkommen till en digital rättsfallsgenomgång som Länsstyrelsen i Västra Götaland
och Länsstyrelsen i Jönköping håller i. Den sänds via Youtube.
Inbjudan riktar sig till kommunala handläggare som arbetar med tillsyn eller tillstånd
inom alkohol – eller tobaksområdet.

TILL MER INFORMATION OCH LÄNK TILL SÄNDNINGEN

Länsstyrelserna lanserar ny
e‐tjänst
Länsstyrelserna arbetar med att lansera en ny e‐tjänst för
kommunerna. I Skåne sker lanseringen vid årsskiftet samtidigt som
de nya diarienumren skickas ut. Ni kan redan nu läsa instruktionerna
för hur ni efter årsskiftet ska skicka in era beslut via e‐tjänsten till
Länsstyrelsen.
TILL ANVÄNDARINSTRUKTIONERNA

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

ALKOHOL
Folkhälsomyndigheten arbetar med att ta fram en handbok i alkohollagen och en e‐
utbildning för nya alkoholhandläggare vilket förväntas vara klart första kvartalet
2022.

TOBAK
Folkhälsomyndigheten har ﴾den 22 oktober﴿ uppdaterat sin FAQ med en fråga om
försäljning av hela tobaksblad till konsumenter omfattas av reglerna i LTLP.
Läs mer på Folkhälsomyndigheten ﴾ni behöver scrolla ned lite på sidan﴿

LÄNSRAPPORTSENS UNDERSÖKNING
Snart är det dags för kommunerna att besvara länsrapportens undersökning.
Undersökningen är ett verktyg för uppföljningen av hur den nationella politiken
inom ANDTS‐området implementeras på regional och lokal nivå. Den syftar till att ge
en bild av det regionala och lokala arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och lagen
om tobak och liknande produkter samt det hälsofrämjande och förebyggande
ANDTS‐arbetet i övrigt. De uppgifter som kommunerna lämnar i undersökningen är
av stor betydelse av flera skäl:
• resultaten utgör underlag till regeringen inför prioriteringar och beslut på
ANDTS‐området
• uppgifterna om det regionala och lokala arbetet med tillsyn enligt alkohollagen
och lagen om tobak och liknande produkter är viktiga utifrån myndighetens
tillsynsvägledande ansvar
• flera av frågorna inom tillsynsområdet följer upp förändringarna i
lagstiftningarna
• länsstyrelserna kan använda resultaten i arbetet på området
• kommunerna kan använda resultaten som underlag för att följa upp, utvärdera
och planera arbetet i den egna kommunen
• uppgifterna används som indikatorer för att följa det regionala och lokala arbetet
enligt den nationella ANDTS‐politiken.

Länsstyrelsen kommer att skicka ut undersökningen innan årsskiftet och sista
svarsdatum för kommunerna är 10 februari 2022.

ÖVRIGT AKTUELLT

Högsta förvaltningsdomstolen
meddelar PT
HFD har meddelat prövningstillstånd för att pröva huruvida ett
beslut att återkalla ett serveringstillstånd på grund av bristande
ekonomisk lämplighet är ett beslut som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt enligt 6 kap. 38 § 3 kommunallagen
﴾2017:725﴿ och därför inte får delegeras.

LÄS MEDDELAT PT

Personalförändringar hos Länsstyrelsen
Skåne
Rekryteringen är klar och vi hälsar Bengt Wassberg välkommen till Länsstyrelsen
Skåne! Bengt börjar hos oss i slutet av januari och kommer närmst från Vellinge
kommun där han har arbetat som alkohol – och tobakshandläggare.

SANDT! Ett POD‐tips
Vi vill tipsa om podcasten SANDT!, särskilt avsnitt 16, ‐ Polis, krogen

Vi vill tipsa om podcasten SANDT!, särskilt avsnitt 16, ‐ Polis, krogen
och ordningsvakter.
SANDT! är en podcast som diskuterar ämnena Spel om pengar,
Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Samordnaren Stefan Åberg
från Helsingborg stad samtalar med sakkunniga gäster och andra
aktörer som tycker till. Syftet med podcasten är att sprida kunskap
där fokus är på det förebyggande arbetet.

TILL SANDT!

För dig som i ditt yrke träffar människor
som blir utsatta för människohandel
Kontakta då regionkoordinatorerna i region syd. Regionkoordinatorerna ger
konsultativt stöd och metodstöd avseende frågor som rör människohandel.
Regionkoordinatorerna ger även individuellt stöd till personer utsatta för dessa brott.
Regionkoordinatorernas uppdrag innefattar människohandel, oavsett ålder, för alla
ändamål och omfattar region Syd: Skåne, Blekinge, Kronobergs län och Kalmar län.
Misstänker du människohandel så kontakta regionkoordinatorerna. För den utsattes
skull önskar de bli kontaktade i ett tidigt skede.
Telefon: 020‐35 40 40.

LÄS MER OCH TA DEL AV MANUALER OCH CHECKLISTOR

Test av nytt IT‐stöd för
ordningsvakter
Polismyndigheten arbetar fram ett nytt it‐stöd för ordningsvakter
som bland annat förväntas underlätta avrapportering. IT‐stödet har
testats från september i region Nord och region Bergslagen och i
nästa skede i region Väst. Ett nationellt införande planeras första
kvartalet 2022.
Med hjälp av it‐stödet NOVA kommer ordningsvakter kunna anmäla
tjänstgöring och avrapportera direkt i mobilen och informationen
samlas i ett enda system och blir enhetlig, effektivare och mer
rättssaker. Det kommer också finnas möjlighet att ta fram lägesbilder
och statistik.

LÄS MER

Till sist men inte minst önskar vi
på Länsstyrelsen
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

KONTAKTPERSONER
KONTAKTA OSS
Christi Kara
christi.kara@lansstyrelsen.se

010‐224 14 99
Peter Mijdema
peter.mijdema@lansstyrelsen.se
010‐224 11 21

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

