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Den 1 juli 2019 började en ny tobakslag att gälla. Lagen innebär att det blir 
förbjudet att röka utomhus på vissa allmänna platser som uteserveringar, 
lekplatser, busskurer och perronger. Förbudet gäller även elektroniska 
cigaretter, så kallade e-cigaretter. 

Tobakslagen och Arbetsmiljölagen är två lagar som bl.a. reglerar hur och 
var man får röka. Lagarna säger bl.a. att ingen ska ofrivilligt behöva utsättas 
för passiv rökning på sin arbetsplats. När det gäller personal som vistas hos 
rökande brukare, finns vägledning i ett rättsfall från 2009 där Kammarrätten 
fastslog att tobakslagens reglering om rökfria miljöer inte omfattar privata 
bostäder. 

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid 
förskolor och fritidshem. I och med den nya lagen är det förbjudet att röka 
tobak eller liknande produkter på fler utomhusområden som allmänheten har 
tillträde till. 

Med anledning av den nya tobakslagen har förslag till policy upprättats. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bilaga .1. 1. Tobakspolicy för Arvidsjaurs kommun antas. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29 § 147 upphör att gälla i den del 
som gäller Rökpolicy. 

Beslutet skickas till: 
• Samtliga personalledare 
•Samtliga arbetstagarorganisa-
tioner 

Utdragsbestyrkande Beslutsunderlag 
Ks § 198 2019-10-15 
Tjänsteskrivelse Ulf Starefeldt 
Förslag till tobakspolicy 
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Inledning 

Arvidsjaurs kommun har målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare som främjar 
medarbetarnas hälsa och välbefinnande och erbjuder en god arbetsmiljö. 
Användandet av tobak är en vetenskapligt dokumenterad hälsorisk, som drabbar såväl den som 
röker eller brukar annan form av tobak, som de som finns i användarens omgivning. 

Syfte 

Arbetet mot användandet av tobak är ett viktigt led för att förbättra hälsan hos befolkningen. Syftet 
med tobakspolicyn är att minska medarbetamas användande av tobak och att inte utsätta allmänhet, 
brukare och andra medadDetare för besvärande lukt. 
Policyn skall ge en tydlig signal till medarbetare och befolkningen i övrigt om kommunens 
ställningstagande. 

Mål 

• Arvidsjaurs kommun är en tobaksfri arbetsplats där medarbetare, för en bättre hälsa och ökad 
livskvalite, i så liten utsträckning som möjligt nyttjar tobak 

• Rökning förekommer inte under arbetstid. 

• Ingen besökare eller medarbetare ska ofrivilligt behöva utsättas för passiv rökning eller lukt av 
tobak 
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