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RUTIN VID TILLSYN AV RÖKFRIA MILJÖER
SYFTE
På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak
och exponering för tobaksrök meddelas i Tobakslagen bestämmelser om
- begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden
utomhus.
Kommunen har ansvar för att göra tillsyn så att lagen efterföljs.
VAD STYR TILLSYNEN AV RÖKFRIA MILJÖER
Enligt Tobakslagens 2§ är rökning förbjuden;
1. I lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan
verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande
områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
2. I lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
3. I lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar
med särskild service eller vård.
4. På färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen
som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel.
5. I restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker
utomhus.
6. I andra lokaler än sådana som avses i 1-5 när en allmän sammankomst
eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen
(1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den
som deltar i sammankomsten eller tillställningen, samt
7. I andra lokaler än sådana som avses i 1-6 om allmänheten har tillträde till
lokalerna.
Undantag finns avseende;
6 § Rökning är trots bestämmelserna i 2 § 2-4, 6 och 7 tillåten i delar av de
lokaler eller andra utrymmen som avses där, om dessa delar särskilt avsatts för
rökning. Detsamma gäller lokaler som avses i 2 § 1 och som är upplåtna enbart
för personal.
Trots bestämmelsen i 2 § 5 får rökning tillåtas i restauranger och på andra
serveringsställen i separata rum som särskilt avsatts för rökning. Rum där
rökning tillåts får endast utgöra en mindre del av serveringsställets yta. Rummen
skall vara belägna så att besökare inte måste passera genom dessa.
Arbetstagare skall endast tillfälligtvis behöva vistas i rummen, när rökning pågår.
Servering eller annan liknande verksamhet får inte bedrivas i rummen när
rökning pågår. Detta gäller dock inte sådan verksamhet som har direkt samband
med rummens funktion. Mat eller dryck får inte föras med in i dessa rum.
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Avvikelse från 2 § 1-4, 6 och 7 samt 4 § får göras om det finns särskilda skäl till
det på grund av utrymmets eller områdets beskaffenhet eller användningssätt
eller av omständigheterna i övrigt. Lag (2004:485).
7 § Den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över en lokal,
ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av någon av
bestämmelserna i 2 och 4 §§ svarar för att bestämmelserna följs.
Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas.
Lag (1994:98).
KOMMUNENS TILLSYN
Kommunen har ansvar för den omedelbara tillsynen enl Tobakslagens 19 § punkt
2a över de miljöer och lokaler för vilka Folkhälsomyndigheten har den centrala
tillsynen.
Socialnämnden antar varje år en tillsynsplan vilken uppdrar åt Individ och
familjeomsorgens Vuxenenhet att utföra tillsyn utifrån kommunens ansvar.
Främst inriktas kommunens tillsynsarbete på att göra tillsyn på kommunens
skolors yttre miljö samt på tillsyn av de restauranger som har serveringstillstånd.
Vid uppmärksamhet eller anmälningar från kommuninvånare eller tjänstemän
görs tillsyn även i andra lokaler och yttre miljöer.
TILLSYNSARBETE
Tillsynen sker genom att personal både anmält och oanmält besöker lokaler och
yttre miljöer i kommunen för att följa hur rökfriheten hålls.
Tillsynsprotokoll fylls i vid tillsynstillfället samt dokumenteras av den som
genomfört tillsynen och vid vilket tillfälle.

(länk till tillsynsprotokoll)
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