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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Kultur  sommarens 
program är klart!
I sommar kan du ta del av många  olika kul-
turaktiviteter. Oavsett om du är intresse-
rad av konst, trädgårdar  eller vill lyssna på 
 musik, så fi nns det något för dig. 
Hitta din egen favorit i Kultur sommarens program, 
som fi nns att hämta på kommunens alla bibliotek 
 eller på www.svalov.se

Sommarlovs  program 
Nu är det efterlängtade som-
marlovet här och  givetvis 
fi nns det ett välfyllt sommar-
lovsprogram för alla lediga 
barn och ungdomar. Här fi nns 
det massor med spännande 
aktiviteter att fylla sommar-
lovet med.
Vi önskar dig ett härligt, sprudlande 
och aktivt sommarlov! Du hittar hela 
programmet på www.svalov.se

Lediga jobb
i Svalövs kommun
Titel Sista ansökningsdatum
• Grundskollärare 

till  Billeshögsskolan 2019-06-16

• Sjuksköterska 2019-06-16

• Vikariat på 
Ekdungens  förskola 2019-06-18

• Rektor 
Linåkerskolan 2019-06-18

• Förskollärare till område 
 Billeberga/Tågarp 2019-06-21

• Timvikarie inom 
Vård och Omsorg 
och LSS 2019-06-30 

• Timvikarier till område 
 Billeberga/Tågarp 2019-06-21

• Miljöstrateg/
Kommunekolog 2019-06-25

Du hittar även information 
om  lediga jobb hos oss på 
www.off entligajobb.se/
lediga-jobb/svalöv

Välkommen till kommunfullmäktiges 
samman  träde i kommunhuset, Svalöv, 
måndagen den 17 juni 2019, kl. 18.30.
Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
� Övergång från extratjänst till fortsatta arbetsmark-

nadsinsatser
� Interpellation, kompetensförsörjning inom vård- 

och omsorg

Föredragningslistan med samtliga handlingar fi nns 
att läsa på kommunens webbplats www.svalov.se, 
”Handlingar, kallelser och protokoll”. Handlingarna 
fi nns också att hämta i kommun husets reception.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Lennart Pettersson
Kommunfullmäktiges ordförande

När den nya tobakslagen träder 
i kraft den 1 juli så innebär det 
bland annat att det införs till-
ståndsplikt på tobaksförsälj-
ning och att det blir förbjudet 
att röka på uteserveringar och 
vissa allmänna platser.

Den nuvarande tobakslagen och la-
gen om e-cigaretter och påfyllnads-
behållare upphör att gälla och blir 
nu en gemensam lag. Detta innebär 
att det efter den 1 juli 2019 krävs till-
stånd för att sälja tobak. Verksam-
heter som vill sälja tobak efter detta 
datum måste, mellan 1 juli och 1 no-
vember 2019, ansöka om tillstånd för 

att sälja tobak. Under tiden som an-
sökan behandlas av myndigheten får 
tobaksförsäljningen fortsätta.

Tillstånd för fortsatt 
 tobaksförsäljning
Verksamheter i Svalövs kommun som 
fortsatt vill sälja tobak efter den 1 juli 
ansöker om detta hos Söderåsens 
miljöförbund på www.smfo.se  Det 
är också miljöförbundet som ansvarar 
för tillsynen av att verksamheterna 
efter lever den nya tobakslagen.

Vad kostar det att ansöka 
om försäljningstillstånd?
Handläggning och utredning av ett 
försäljningstillstånd kostar 7 624 kro-

nor (för 2019). Avgiften debiteras 
oavsett om verksamheten beviljas 
tillstånd eller avslag. Tillståndspröv-
ningens syfte är att kontrollera den 
ansökande verksamhetens person-
liga och ekonomiska lämplighet. 
Ut över ansökningsavgift betalar 
verksamheten också en årlig till-
synsavgift. För 2019 är denna avgift 
2 859 kronor.

Vid frågor om nya tobakslagen 
 eller vad som gäller i Svalövs 
kommun, vänligen kontakta:
Söderåsens miljöförbund
Tel: 0435-78 24 70
Webb: www.smfo.se

Ny tobakslag från 1 juli
Rökförbud inne på restau-
ranger har gällt sedan 2005. 
Med den nya tobakslagen 
utökas rökförbudet till att det 
också blir förbjudet att röka 
på uteserveringar och caféer. 
Här är det verksamhetsutöva-
ren som ansvarar för att det 
utökade rökförbudet efterlevs.
 Andra platser som omfattas 
av det utökade rökförbudet är 
utomhusplatser för kollektiv-
trafi k, inhägnade platser som 
är avsedda för idrottsutövning 
utomhus, allmänna lekplatser 
och entréer till lokaler dit all-
mänheten har tillträde.
 Rökförbudet på uteserve-
ringar och allmänna platser 

omfattar även fl era produkter. 
Utöver tobak blir det också 
förbjudet att använda elek-
troniska cigaretter och påfyll-
ningsbehållare, örtprodukter 
för rökning samt upphettning 
av tobak och njutningsmedel 
som motsvarar rökning men 
som inte innehåller tobak, till 
exempel rökstenar i en vatten-
pipa.

Rökförbud på uteserveringar 
och vissa allmänna platser


