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Information om rökfria utomhusmiljöer 

Beskrivning av ärendet 

De nya bestämmelser om rökfria utomhusmiljöer som införts i lagen 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter innebär ett utökat ansvar för 
den som äger eller bedriver verksamhet på något av de områden som nu ska 

vara rökfria.    

Beslutsunderlag 

Information om rökfria utomhusmiljöer, daterad den 10 juli 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 10 juli 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Den nya lagen väcker många frågor om ansvar för och handhavande av de 
nya rökförbuden. Kommunstyrelsen har som mark- och fastighetsägare ett 
övergripande ansvar men det är närmast den som har praktiska möjligheter 

att se till att rökförbudet följs som också har det direkta ansvaret. För 
kommunens del skulle det innebära att de verksamheter som använder en 

lokal eller en utomhusmiljö, ansvarar för rökförbudet. 

Ansvaret innebär framförallt att lämna tydlig information genom skyltning 
samt att vid behov även lämna muntliga anvisningar och information. 

Ansvaret omfattar även att ta bort askkoppar, rökrutor och annat från platser 
där rökning tidigare varit tillåten. 

Gällande rökförbud vid entréer ansvarar den som äger, hyr eller nyttjar 
lokalen innanför entrén. Detta gäller oavsett om någon annan äger marken 
omedelbart utanför entrén. 

Samhällsbyggnadsnämnden har enligt reglementet ett ansvar för att ”fullgöra 
kommunens uppgifter gällande alkohol-, tobaks- och 

läkemedelslagstiftningen samt lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare. Den senare lagen har nu ersatts av lagen om tobak 
och liknande produkter. Det är dock rimligt att det direkta ansvaret för att 

informera genom skyltning och annan information också fördelas ut på de 
kommunala verksamheter som nyttjar en lokal eller ett markområde. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Det är förvaltningens bedömning att det inte finns några alternativa förslag 

till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslagen till beslut är inte av den karaktären att de behöver kommuniceras 

enligt förvaltningslagens regler. 
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Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslagen till beslut syftar till att ha en positiv påverkan på perspektivet 
”Folkhälsa” i kommunstyrelsens reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Uppdra till övriga nämnder att vidta åtgärder för att tydlig information 

om de nya rökförbuden lämnas vid mark, lokaler eller fastigheter som 
används av kommunala verksamheter. 

2. Uppdra till verksamhetsstöd att samordna insatserna och vid behov bistå 

verksamheterna med råd, stöd och information.    

Charlotta Rasmusson 

Administrativ chef 

Jonas Jansson 

Alkohol- och tobakshandläggare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kultur- och tillväxtnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 

Utbildningsnämnden 
Verksamhetsstöd 

Fastighetssamordnaren 
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Information om rökfria utomhusmiljöer 

Bakgrund 

Den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter innehåller 
bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer. Det utökade rökförbudet 

påverkar alla som bedriver verksamhet eller äger lokaler och utomhus-
områden som allmänheten har tillträde till. I viss utsträckning måste dock det 
utökade rökförbudet tolkas, till exempel i avseende på hur långt ett 

rökförbud ska sträcka sig vid en entré. 

Vad menas med rökning? 

 Att röka tobak. 

 Att röka örtprodukter. 

 Använda elektroniska cigaretter, så kallade e-cigaretter. 

 Använda njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller 

tobak som till exempel vattenpipa eller smaksatta stenar. 

 Inhalera tobak som förångats eller upphettats på annat sätt som till 

exempel vattenpipa. 

Var gäller rökförbudet? 

 I lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan 
verksamhet för barn och ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande 

områden utomhus vid förskolor och fritidshem. 

 I entréer till och i lokaler avsedda för hälso- och sjukvård. 

 I lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar 

med särskild service eller vård. 

 På färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen 

som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel. 

 Utomhusmiljöer i anslutning till kollektiva färdmedel, till exempel 

entréer, perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och 
gångbanor i anslutning till ett spårområde. 

 På restauranger och andra serveringsställen. 
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 På inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för 

idrottsutövning även om anläggningen används för andra aktiviteter som 
till exempel konserter och mässor. 

 På lekplatser som allmänheten har tillträde till. 

 Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde 

till. Utöver vad som framgår av punkterna ovan kan detta gälla entréer 
till kommunala byggnader och mataffärer, banker, bibliotek, biografer 

och teatrar. 

Antalet rökfria miljöer utomhus som allmänheten har tillträde till har därmed 
nu blivit fler till antalet. Lagen specificerar dock inte hur långt ifrån 

ingången till exempelvis ett bibliotek, som det ska vara förbjudet att röka. 
Lösningen ligger i att titta närmare på syftet med att öka andelen rökfria 

miljöer utomhus. 

Rökförbudets syfte 

 Öka tillgängligheten till allmänna platser. Personer som är överkänsliga 

för rök eller inte vill utsättas för rök ska kunna vistas på platsen. 

 Minska den sociala exponeringen för rökning. Om rökning 

avnormaliseras anser lagstiftaren att detta ger stöd till barn och unga som 
inte har börjat röka och till personer som har slutat eller vill sluta. 

Ansvarsfrågor 

Den som äger eller bedriver verksamhet på något område eller på någon 

fastighet som omfattas av rökförbudet har också ett ansvar för att detta följs. 
Ansvaret innebär till exempel att informera om förbudet genom skyltning 
men dessutom att vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om 

lagen inte följs kan samhällsbyggnadsnämnden kräva att den som ansvarar 
för en lokal eller en verksamhet vidtar åtgärder och i yttersta fall göra ett 

föreläggande med eller utan vite.  

Samhällsbyggnadsnämnden har också ett tillsynsansvar över detaljhandeln 
samt reglerna om rökförbud i offentliga lokaler och på offentliga platser i 

Mörbylånga kommun. 

 

 

 
 


