INFORMATION TILL SKOLOR
Ny tobakslag gäller från och med den 1 juli 2019
Förändringarna med den nya lagen om tobak och liknande produkter som ersätter
tobakslagen och lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare är i korthet:
Rökförbudet på skolor före 1 juli 2019

Förtydligande om skyltar

Sedan 1993 är det förbjudet för alla att
röka tobak i skolans lokaler och på
inhägnade platser utomhus för
barnomsorg. Sedan 1994 är det även
rökförbud på skolgårdar. Det omfattar
dygnets alla timmar.

Från 1 juli 2019 blir kraven på den
som ansvarar för rökförbudet
förtydliga genom lag.

Med skolgårdar avses gårdar i
anslutning till grund- eller
gymnasieskola. På områden utomhus
till följd av inhägnad eller liknande vid
förskolor och fritidshem gäller
rökförbudet. Detta framgår i
förarbeten till tobakslagen.

Därför ska du som ansvarig för
rökförbudet genom skyltning tydligt
informera om rökförbudet och vid
behov ingripa med information och
tillsägelser. Om någon trots tillsägelse
röker får denne avvisas.

Rökförbudet innebär också att
askkoppar och rökrutor inte får
förekomma.

Utökat rökförbud

Det är den som i egenskap av ägare
eller på annan grund disponerar över
en lokal, ett annat utrymme eller ett
område utomhus som svarar för att
bestämmelserna följs och vidtar de
åtgärder som behövs för att enskilda
skall följa bestämmelsen om
rökförbudet, exempelvis genom att
avvisa rökningen. Det finns utöver
detta givetvis också möjlighet att se
över budskapen på skolans område
samt att arbeta förebyggande med
rökning och tobak.

Regeringen och Sveriges riksdag anser
att det genom lag ska anges vad
ansvaret för rökförbudet inbegriper.

Från den 1 juli omfattar rökförbudet
utöver tobak även elektroniska
cigaretter, örtprodukter och andra
produkter som till användningssättet
motsvarar rökning men som inte
innehåller tobak.
Kontaktuppgifter till kommunen

Sedan 1993 har det varit lagstiftarens
avsikt att rökförbudet ska vara tydligt
utmarkerat. Även detta framgår av
förarbeten till tobakslagen.
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