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Nyhetsbrev nr 2 - 2016
Vi som arbetar med tillsynen vill på ett enkelt sätt nå dig för att berätta om vad
som händer. Vi hoppas att detta kan vara ett enkelt sätt att informera om
livsmedel, tobak, folköl, alkohol, handeln med receptfria läkemedel och
hälsotillsynen.

FRÅGOR
Tveka inte att kontakta oss
med dina frågor!
Miljö och samhällsbyggads
förvaltningen

Tillsyn av folköl och tobaksförsäljning

Blå vägen 242, Storuman

I vår strävan efter att hjälpa er verksamhet att uppfylla lagstiftningen och som en
del i arbetet med att hålla våra skolgårdarna rökfria kommer vi att under 2016
utföra tillsyn hos er. Bestämmelserna finns i Tobakslagen (1993:581) och
Alkohollagen (2010:1622) och berättar vad du som verksamhetutövare har för
förpliktelser samt vad vi som tillsynsmyndighet får göra.

Postadress:
Storumans kommun
923 81 STORUMAN

Vid tillsynen kommer vi att kontrollera att lagarna följs. Där ingår:

•

att ha ett egenkontrollsprogram för att säkerställa att lagarna
bestämmelser följs i den egna verksamheten

•

att det finns skyltar med information om förbudet att sälja till den som inte
har fyllt 18 år

•

att kontrollen av åldersgräns sker och att personalen vet om att man inte
får sälja till den som ska ”langa” till minderårig

•

marknadsföringen i och utanför butikslokalen samt på sociala medier

Tillsynen kommer att ta 1-3 timmar och debiteras dig som
verksamhetsutövare. Priset är fastställt i kommunfullmäktige till 916 kr/h
och kommer att faktureras i efterhand. I timtiden ingår förberedelserna inför
kontrollen, själva kontrollen och efterarbetet med rapporten.
Folkhälsomyndigheten, försäljning av folköl samt egenkontroll
Folkhälsomyndigheten, försäljning av tobak samt egenkontroll

Livsmedelsinformation och märkning
Du som driver ett livsmedelsföretag måste utöva tillsyn på din verksamhet.
Företagets eget ansvar att producera säker mat är mycket tydligt uttalat i
livsmedelslagstiftningen.I egenkontrollen ska det finnas rutiner för
märkning och kontroll av livsmedelsinformation. Detta berör både dig som
sätter egna etiketter på varor som säljs, men även dig som har en
restaurang och som presenterar en meny.
Livsmedelsverket, information och märkning

0951 -140 00
mbn@storuman.se
www.storuman.se
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Kom nyhetsbrevet rätt?
Adresserna vi har använt oss av
för att nå dig som mottagare är
hämtade från våra tillsynsobjekt.
Nyhetsbrev till fler!
Visst finns det fler som vill få
denna information!
Tipsa dina kollegor.

Vågen och etikettskrivaren
Varför ska man ha en våg som är kalibrerad?Swedac utövar tillsyn på
området användning av vågar. Tillsynen utförs vanligtvis genom projektoch stickprovskontroller hos våganvändare. Syftet är att ta reda på om
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vågarna uppfyller föreskrivna krav. Oftast handlar det om att se efter att
vågar är bedömda av överensstämmelse, plomberade och återkommande
kontrollerade inom föreskrivet tidsintervall. Vågar som inte uppfyller kraven
får inte användas. Swedac uppmärksammar användaren om eventuella
brister och följer upp att relevanta åtgärder blir utförda. Vid den kommunala
tillsynen kontrollerar vi hur era vågar används och hur rutinerna ser ut. Vi
tror att ni, i era rutiner, fastställer hur ni ska kontrollera just era vågar. Detta
för att säkerställa att vågen visar rätt vid - bestämning av massa i samband
med handel, - bestämning av pris baserat på massa vid direktförsäljning till
allmänheten, eller - framställning av färdigförpackade varor.
Swedac, mäta och väga

Ansvarig utgivare: Anna Brunned, E-post: anna.brunned@storuman.se
Klicka här för att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet
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