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Bakgrund 
 
Rökning är en av de största hälsoriskerna i Sverige. Årligen dör omkring 6 400 per-
soner på grund av sin rökning. Ytterligare minst 500 personer dör av skador, sviter 
som orsakats av passiv rökning. Det senare motsvarar ungefär det antal människor 
som dör i trafiken varje år. Samhällskostnaderna för rökning uppgår till ca 26 miljar-
der per år. (Statens folkhälsoinstitut 2004).  
 
2002 beslutade Socialdepartementet om ett antal folkhälsomål kopplat till rökning.  
 
Dessa mål är 
 

- en tobaksfri livsstart från 2014 (dvs alla nyfödda skall möta och få växa upp i 
rökfria samhällsmiljöer) 

- en halvering till år 2014 av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka el-
ler snusa 

- en halvering till år 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker mest  
- ingen medborgare skall ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning. 

 
Enligt Folkhälsoinstitutet är en viktig framgångsfaktor för det tobaksförebyggande 
arbetet att det sker genom ett brett samhällsarbete där många olika aktörer på flera 
olika nivåer behöver samverka. Här har – enligt Folkhälsoinstitutet – kommuner, 
landsting och andra offentliga verksamheter en särskilt viktig roll. 
 
Sedan november 2006 uppmuntrar Arbetsmiljörådet för Kommuner och Landsting 
(som utgörs av en partsgemensam grupp under ledning av SKL) kommunerna att 
fatta beslut om rökfri arbetstid. Arbetsmiljörådet följer och stödjer kommunernas 
arbete med att besluta om och införa rökfri arbetstid.  
 
Målet med detta arbete är att ingen medarbetare skall utsättas för tobaksrök på sin 
arbetsplats, under sin arbetstid. 
 
Rökfri arbetstid har - enligt en enkätstudie genomförd av SKL våren 2009 - införts i 
63 av landets kommuner. Merparten av dessa kommuner har kombinerat sitt beslut 
med ett erbjudande om rökavvänjning för rökande arbetstagare.    



 

C:\Users\ASRUAA01\Desktop\SOF\Tobaksfri\TjänsteskrivelseRökfriSkoltid.doc 

2 (3) 

 
Definition av rökfri arbetstid 
 
Rökfri arbetstid innebär att ingen ska utsättas för tobaksrök på sin arbetsplats under 
sin arbetstid. Det betyder att den tid man arbetar eller har paus från arbetet ska vara 
rökfri. Tiden man avsätter för lunch räknas inte in i arbetstiden, och är därmed un-
dantagen i definitionen (tobakslagen).  
 
Motiv för att införa rökfri arbetstid 
 
Motiv för att införa rökfri arbetstid i Haninge kommun är 
 

• Haninge kommuns arbete med att främja folkhälsa, i enlighet med fullmäkti-
ges mål 8, såväl i samhället som inom organisation. 

 
• Lagreglerade skäl. Enligt tobakslagen svarar arbetsgivaren för att en arbets-

tagare inte utsätts för tobaksrök på sin arbetsplats. Vidare säger lagen att 
varje arbetsplats aktivt ska arbeta för att minimera risken för s.k. passiv rök-
ning. För allmänna utrymmen och lokaler där allmänheten har tillträde anger 
lagen att rökförbud ska gälla. Om arbetsgivaren inte följer denna lag, och om 
någon arbetstagare blir skadad eller sjuk som konsekvens av passiv rökning, 
kan straffansvar utkrävas (Tobakslagen, SFS 1993:581, SFS 2005:369).  
 

• Hälsoskäl. En rad ohälsorisker minskas genom att exponering av rök och 
röklukt minskar. Beslut om rökfri arbetstid kan bidra till att fler rökare mins-
kar eller helt avslutar sin rökning vilket innebär minskade ohälsorisker för 
dessa individer.  
 

• Arbetsmiljöskäl. Ett antal arbetsmiljöfaktorer förbättras genom att exponering 
av rök och röklukt med därtill hörande problematik minskar. Risken att bru-
kare exponeras för rök och röklukt vid nyttjande av kommunens tjänster, fa-
ciliteter, utrustning, lokaler etc. minskar. 
 

• Ekonomiska skäl. Komplikationer i samband med - och som effekt av - rök-
ning och passiv rökning medför kostnader såväl för samhället i stort som för 
arbetsgivaren. Rökare har i genomsnitt åtta fler sjukdagar per år än icke-
rökare (Tobaksfakta, 2006). 

 
• Trovärdighet. Kommuner och landsting har ett ansvar för folkshälsoarbetet. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lyfter fram vikten av beslut om  
rökfria miljöer i offentliga verksamheter, samt stöd till anställda för ett rök-
fritt liv, då detta ligger i linje med och fördjupar kommuners och landstings 
folkhälsoarbete. 
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Förslag till beslut  
 
-                 att Haninge kommun inför rökfri arbetstid gällande alla arbetsplatser  
                   from 2010-07-01. 
 
- att Haninge kommuns definition av rökfri arbetstid är att ingen ska ut  

sättas för tobaksrök på sin arbetsplats under sin arbetstid. Det betyder att 
den tid man arbetar eller har paus från arbetet ska vara rökfri. Tiden man 
avsätter för lunch räknas inte in i arbetstiden. 

 
- att införandet av rökfri arbetstid ska stödjas av insatser för att få medarbe-

tare att minska eller avsluta sin rökning. 
 
- att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra beslutet och 

att utfärda anvisningar samt utforma stödåtgärder för rökare. 
 
-                att uppföljning av beslutet om rökfri arbetstid sker senast 2011-06-30. 

      Uppföljning sker genom att frågan behandlas vid arbetsplatsträffar och  
      resultatet rapporteras vidare i samverkanssystemet. 
 
 

 
 
 
Bengt Svenander    PH Magnusson 
Kommundirektör    HR-direktör 
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