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Den gamla tobakslagen

Tobakslagens syfte
- Lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är
förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering
för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter.
- Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

- Ett viktigt medel för regeringen för att uppnå målen är att avnormalisera
rökningen, framförallt för att skydda barn och unga från exponering av tobak.

Det utvidgade rökförbudets syfte
- Minska risken för tobaksrelaterade sjukdomar – generellt.

- Särskilt skydd för överkänsliga personer, barn men även personer som blir
besvärade av tobaksrök. På det här sättet vill regeringen öka tillgängligheten
på platser utomhus.
- Regeringen vill också minska den sociala exponeringen och på så sätt
avnormalisera rökning för att minska användandet, inte minst bland unga
som är särskilt känsliga för visuella signaler och sociala normer.

6 kap. Rökfria miljöer

Vilka produkter avses?
6 kap. 1 § Med rökning avses vid tillämpningen av bestämmelserna i detta
kapitel
•
•
•
•
•

1. rökning av tobak,
2. inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak,
3. användning av elektroniska cigaretter,
4. rökning av örtprodukter för rökning, och
5. användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men
som inte innehåller tobak.

Paragrafen är ny och anger vilken typ av produkter som bestämmelserna om
rökfria miljöer är tillämpliga på. Till skillnad från regleringen i tobakslagen
omfattas inte bara tobaksrökning utan även inhalering av tobak, rökning av
örtprodukter för rökning och användning av e-cigaretter och njutningsmedel
som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.
Mer om vilka produkter som avses finns på s. 200-201 i proppen.

Var gäller rökförbudet? (6:2 §)
1. i lokaler 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 och på motsvarande
områden utomhus,
5. i restauranger och på andra serveringsställen, (undantaget för uteservering borttaget)
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,
7. i andra lokaler än sådana som avses i 1–6 om allmänheten har tillträde till lokalerna,
8. på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning,
9. på lekplatser som allmänheten har tillträde till, och
10. vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som avses i 1–7 som allmänheten
har tillträde till.

Nya platser med rökförbud
Platser utomhus som är avsedda att användas av den som reser med
kollektivtrafik
•

All kollektivtrafik avses. Rökförbudet avser platser där resenärer vistas.

I dag råder enligt tobakslagen rökförbud i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att
användas av den som reser med på färdmedel i inrikes kollektivtrafik. I nya lagen kommer
förbudet utvidgas till att omfatta motsvarande områden utomhus.
Syftet är att alla ska kunna utnyttja kollektivtrafiken utan att besväras av rökning. Rökning kan
antas begränsa tillgängligheten för personer som t.ex. inte vill utsättas för tobaksrök.
Regeringen anser därför att det är angeläget att rökförbudet gäller såväl utomhusområden i
anslutning till av- och påstigning, t.ex. busshållplatser, perronger och taxizoner, som andra
utomhusområden som är avsedda för resenärer, t.ex. biljettområden och gångbanor i
anslutning till spårområden. (Läs mer på s. 95-96 och 202 i prop).

4 kap. 6 § p. 2 ordningslagen blir kvar. Syftet med rökförbudet enligt ordningslagen är
ordning och säkerhet, och kommer att finnas kvar.
• Det är förbjudet att röka inom ett trafikföretags område som är beläget inomhus eller
under jord och på andra färdmedel än som ingår i taxitrafik.

Det får accepteras att rökförbudets yttre gränser kan vara något oskarpa. Rökförbudet ska
tydligt kommuniceras.
Ansvaret ligger hos den som ansvarar för trafiken eller lokalen.
- Det kan inom ramen för tillsynen komma att behöva utredas vem som är ansvarig.
- Notera att kommunen själv kan komma ses som ansvarig i flera fall.
- Notera att utrymmen avsedda för kollektivtrafik utomhus (ex busshållplats)
sannolikt hamnar under kommunens ansvar, se prop. s 98.

Nya platser med rökförbud
Uteserveringar
• Undantaget i lagen för utomhusmiljöer tas bort. Någon möjlighet att tillåta rökning på
en del av en uteservering finns inte, oavsett hur serveringsmiljön är utformad.
• Gäller alla uteserveringar, inte bara de med serveringstillstånd.
• Undantag riskerar att undergräva ett av huvudsyftena med rökförbudet – att skydda
gäster och personal från exponering för tobaksrök.
• Möjligheten för restauranger att inrätta rökrum kvarstår, liksom möjligheten för
gäster att röka utanför serveringsområdet.

Rökning är helt förbjuden i samtliga serveringsmiljöer oavsett om de är belägna inomeller utomhus. Rökning är dock fortfarande tillåten i separata rum som avsatts särskilt för
rökning, se 6 kap. 5 § (se mer författningskommentar s. 204 i prop).
Läs mer s. 93 och 202 i prop.
Kommunen bör informera de verksamhetsutövare som har uteservering.

Nya platser med rökförbud
Inhägnade idrottsanläggningar utomhus

• Rökförbud ska råda på inhägnade platser utomhus som är huvudsakligen avsedda för
idrottsutövning. Med betoning på ”inhägnade”.
• Förbudet gäller hela tiden. Ofta sker servering varför rökförbud ev. ändå kan tänkas
gälla.
Begreppet ”idrottsanläggning” förekommer t.ex. i 5 kap. 2 § ordningslagen och 1 § lagen
(2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. I dessa bestämmelser definieras
en idrottsanläggning som ”en inhägnad plats huvudsakligen avsedd för idrottsutövning”.
Definitionen förefaller överensstämma väl med vad som i vardagligt tal ofta benämns som
arena eller stadion, dvs. utomhusanläggningar huvudsakligen avsedda för olika idrotts- och
nöjesarrangemang.
Avser INTE friluftsområden, eller motions- och idrottsanläggningar som inte är
inhägnade. Notera ev. gränsdragningsproblematik.
Läs mer på s.96-97 och 202 i prop.
Kommunen bör informera ansvariga om de nya reglerna.

Nya platser med rökförbud
Lekplatser som allmänheten har tillträde till

• Definition finns ibland annat 8 kap 15 § plan- och bygglagen (2010:900) ”ett för lek
avsett och iordninggjort område med lekredskap, t.ex. gungor och rutschkanor. Där
föreskrivs vissa krav på utformning och underhåll av lekplatser och fasta anordningar
på lekplatser.
• En plats som är inrättad för barns lek måste kunna användas av barn utan att de
riskerar att besväras av t.ex. tobaksrök eller på annat sätt uppfatta att någon röker.
• Rökförbudet bör begränsa sig till sådana lekplatser som allmänheten har tillträde till.
• I de fall en lekplats som allmänheten har tillgång till inte är tydligt avgränsad måste
bedömningen av rökförbudets räckvidd göras i varje enskilt fall utifrån syftet med
bestämmelsen. Läs mer på s.97 och 203 i prop.
• Många lekplatser är kommunala! Ansvar kommer sannolikt innehas av annan nämnd i
kommunen.

Nya platser med rökförbud
Entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har
tillträde till

- Regeringen anser att förbud mot rökning vid entréer ökar tillgängligheten och bidrar till
avnormaliseringen av rökning. Utgångspunkten är att alla ska kunna ta sig in och ut ur en
lokal/utrymme där det råder rökförbud utan att exponeras för tobaksrök eller liknande.
Syftet är att skydda barn och andra känsliga personer.
- Kommunen ska i sin tillsyn i varje enskilt fall bedöma hur långt det rökfria området vid en
entré sträcker sig och ha en kommunikation med den som ansvarar för att upprätthålla
rökförbudet.
- I normalfallet bör rökförbudet därför gälla i vart fall inom ett par meters avstånd från
entrén. Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök eller rök eller utsläpp
från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud.”

- Kan bli problematiskt (behöver inte) med ansvarsfrågan eftersom det inte alltid är
samma som disponerar lokalen som har rådighet över området runt entrén.
- Om utrymmet närmast innanför entrén inte angränsar till en lokal eller utrymme för
vilken ansvar kan framställas, ska ansvaret ligga på den som äger eller på annat sätt
disponerar över byggnaden. För en entré till exempelvis ett köpcentrum eller
kontorskomplex torde ansvaret normalt ligga på fastighetsägaren.
Läs mer på s. 93-95 och 203 i prop.

Övrigt
-

”När det gäller frågan om vilka lokaler, utrymmen eller platser utomhus som
bör omfattas av ett sådant förbud finns ingen anledning att frångå vad som
i dag gäller – och som nu kommer gälla – beträffande rökning av tobak.
Omfattningen av rökförbudet bör alltså vara densamma för tobak som för
de andra produkterna.”
Under den punkten faller även exempelvis användningen av vattenpipor där
inhalering sker efter upphettning av så kallade rökstenar, dvs. en mineralmassa som har besprutats med nikotin eller annan substans. Punkterna 1
och 5 samt förbudet i 6 kap. 2 § 5 mot rökning i restauranger och på andra
serveringsställen innebär i praktiken ett förbud mot vattenpipscaféer.”

-

-

Regeringen är medveten om att det inte alltid kommer att vara möjligt att knyta
rökförbud till särskild avgränsade geografiska platser eller miljöer.

-

Det innebär att det får accepteras att rökförbudets yttre gränser i vissa fall
kommer att vara något oskarpa. Under förutsättning att rökförbudet
kommuniceras på ett tydligt sätt bör emellertid detta förhållande inte få några
egentliga konsekvenser i fråga om förutsättningarna för att följa förbudet.

Vem ansvarar för att förbudet efterlevs? (6:8 §)
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 6:2 p 1-9
eller 6:3 § ansvarar för att bestämmelserna följs.
För områden som omfattas av 6:2 p 10 ansvarar istället den som i egenskap av ägare eller på
annan grund disponerar över lokalen eller utrymmet innanför entrén.
Vem är ansvarig:
Bedömning får göras i det enskilda fallet. Kommunen kan behöva utreda saken inom ramen
för sin tillsyn. Utgångspunkten är att ansvaret ligger hos den som har praktisk möjlighet att
upprätthålla detta ansvar, prop. s 98. Ex Kommun, bussbolag, fastighetsägare,
verksamhetsutövare.
Observera att det finns risk för konflikter mellan förvaltningar i kommunen. Fundera över
om det finns konflikter som går att informera bort redan nu innan ikraftträdandet.
Läs mer på s. 97-99 och i prop.

Krav på den som är ansvarig. (6:9 §)
Regeringen anser att det i lag ska anges vad ansvaret inbegriper. Det innebär att i
den nya lagen åläggs den ansvarige att genom skyltning tydligt informera om
rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser.”
-

Bestämmelsen ska omfatta samtliga rökfria lokaler och miljöer.

-

Krävs inte att den ansvarige tydligt markerar var gränsen för rökförbudet
går, däremot att skyltning sätts upp och att askkoppar tas bort.

-

Regeringen anser att det framstår som befogat att den ansvarige vid behov,
t.ex. efter påpekanden om regelmässiga överträdelser av rökförbudet,
ingriper med information och tillsägelser.

-

Någon skyldighet att informera om var rökning kan ske finns inte.

-

Läs mer på s.99-100 i prop.

Tillsyn (7:3 §)
Kommunen är ansvarig för de rökfria miljöer som anges i 6 kap. 2 § om
de inte är upplåtna enbart för personal samt 6 kap. 3 § (hotell och
andra inrättningar).
7:3 § Kommunen utövar tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller

1. hälsovarningar, produktpresentation och identitets- och säkerhetsmärkning enligt 3 kap. 1, 3, 4 och 7
§§ på försäljningsställen,
2. tillhandahållande av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 2 kap. 7–9 §§ och 3 kap. 2,
5 och 6 §§ på försäljningsställen,
3. marknadsföring enligt 4 kap. 1, 2 och 5–7 §§ när det gäller marknadsföringsåtgärder på eller i
anslutning till försäljningsställen, och
4. rökfria miljöer som avses i 6 kap. 2 § och som inte är upplåtna enbart för personal samt lokaler som
avses i 6 kap. 3 §.

Med den nya lagen utökas kommunens tillsynsansvar.
Se vidare prop. s 127-128.

• Tillsynen ska liksom tidigare utövas genom bland annat inspektioner. Lagen
ställer inga närmare krav på hur tillsynen ska utövas.

• Tillsynsansvaret skall skiljas från ansvaret att upprätthålla rökförbudet.
Kommunens tillsynsfunktion har inte ansvar för att upprätthålla rökförbudet i en
rökfri miljö utan endast att kontrollera att den ansvarige uppfyller sina
skyldigheter i detta avseende.
Läs mer på s.163 och 164 i prop.

Tillsyn och befogenheter
Tillsynen över de rökfria utomhusmiljöerna ska följaktligen utövas av kommunerna,
vilka i sin tillsynsverksamhet ska kunna meddela de förelägganden eller förbud som
behövs för att bestämmelserna om rökförbud ska följas.
Tobaksvaror och örtprodukter för rökning
7:9 § En tillsynsmyndighet som anges i 2–7 §§ får i sin tillsynsverksamhet meddela de
förelägganden eller förbud som behövs för att denna lag och anslutande föreskrifter ska följas.
I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite. Vitet får inte
omvandlas till fängelse.
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
7:12 § En tillsynsmyndighet som anges i 3–7 §§ får i sin tillsynsverksamhet meddela de
förelägganden eller förbud som behövs för att bestämmelserna i denna lag och anslutande
föreskrifter ska följas.
7:15 § Beslut om föreläggande eller förbud enligt 12 och 14 §§ får förenas med vite. Vitet får
inte förvandlas till fängelse.

Reglemente
• Vissa redaktionella ändringar kan behöva göras inför LTLPs ikraftträdande.
• Det kan också vara lämpligt att fundera över vilken nämnd som ska vara
ansvarig, särskilt i kommuner där olika nämnder idag ansvarar för elektroniska
cigaretter och tobaksfrågor.
• Vilken nämnd kommer ha tillsyn över rökfria miljöer.
• Finns det nämnder/förvaltningar som blir ansvariga för att rökförbud
efterlevs?

Obs, det kan ta tid att ändra reglementet eftersom många instanser kan komma
att bli involverade. Kontrollera redan nu hur ni arbetar i er kommun.

Delegation

Delegationsordning
• Den nya lagen medför att kommuner behöver se över sina
delegationsordningar.
• Tänk på att behålla TL:s delegation i de delar som avser
övergångsbestämmelserna tills dessa tappat sin betydelse.

Delegation forts.
Följande bör finnas med i en delegationsordning, men den exakta utformningen
och på vilken nivå beslut ska fattas måste givetvis bestämmas i den egna
kommunen.
• Beslut att bevilja försäljningstillstånd för detalj- respektive partihandlare,
5 kap. 3 § 2 st.
•

Beslut att avslå ansökan om försäljningstillstånd för detalj- respektive
partihandlare

• Beslut att bevilja försäljningstillstånd efter ansökan från konkursbo, 5 kap. 9 §
• Beslut att meddela sanktioner enligt 7 kap. 9-13 och 15 §§
• Beslut att inte lämna uppgifter ur allmän handling eller att uppställa villkor för
uppgiftens utlämnande, 17 kap. 1 § och 30 kap. 20 § OSL.

Obs, att uppräkningen inte är uttömmande, följ utvecklingen.

Förvaltningsjuridiska ärenden
För många kommuner kan det antas att mängden ansökningar som förväntas
komma in under sommaren 2019 medför något eller några avslag på
ansökningar om försäljningstillstånd.
Kommunen känner troligtvis idag sin lokala tobaksmarknad väl och kan i grova
drag uppskatta andelen försäljare vars ansökan kan komma att avslås. Det är då
bra att vara väl förberedd på den juridiska sidan.

Informera er kommunjurist om denne i normala fall är ansvarig för
tobaksärenden i domstol. Eventuellt kan delegationsordningen också behöva ses
över i den del som avser yttranden till förvaltningsdomstol. Yttranden på
tjänstemannanivå kan underlätta processen istället för att yttranden varje gång
måste antas av nämnd.

Avgifter
Eftersom tillståndsplikt införs i den nya lagen behöver kommunens avgiftsuttag
ses över. Några kommunen har redan idag beslutat om avgifter enligt den nya
lagen. Det är kommunfullmäktige som ska besluta om grunderna för
ansökningsavgiften,
Kommunen får enligt 8 kap. 1 och 2 §§ LTLP ta ut avgift för följande:
• Prövning av ansökan om försäljningstillstånd
• Tillsyn av detalj- och partihandlare med försäljningstillstånd
• Tillsyn av handlare som anmält försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

➢ Kommunen får alltså inte ta ut avgift för tillsyn av rökfria miljöer enligt LTLP.

Avgifter forts.
8 kap. 1 § LTLP.
Alkohollagens taxor för ansökningsärenden bör enligt regeringen kunna tjäna
som riktmärke för avgiftsnivån, se prop. s. 157 samt författningskommentaren. s.
218f.
Det är viktigt att avgifterna är på plats så snart som möjligt eftersom kommunen
annars riskerar att inte få ta ut avgift för ansökan om försäljningstillstånd. Precis
som ändringar i reglementen kan avgiftsärenden ta tid att bereda i kommunen
och länsstyrelsen uppmanar därför er att så snart som möjligt ta reda på hur
processen ska gå till i just er kommun.
Se prop, s 129f, se även kommentaren t 8 kap s 218 ff

➢ Obs, se till att avgifterna skapar möjlighet för kommunen att arbeta med
frågan

Personal och resurs
• Länsstyrelsen har inga svar på hur många handläggare som behövs för
tillståndsgivning eller tillsyn. Kommunen måste själv göra den bedömningen
och hitta ett arbetssätt som fungerar i den egna organisationen.
I och med att det införs en tillståndsplikt för försäljning av tobak som haft
serveringstillståndsförfarandet som förebild finns också ett värde i att
kommunen skapar kontakter och samarbeten mellan alkohol- och
tobakshandläggarna. Länsstyrelsen tror att samarbete mellan alkohol- och
tobakshandläggningen kan vara en god idé i de fall det är möjligt.
• Dagens bemanning – finns personal under sommaren? Sannolikt många
ansökningar samt stort informationsbehov.
• Använd annan personal från den egna organisationen? Finns kunskap? Går
det omfördela resurser. Kan vara bra att fundera över i god tid.

Personal/resurs forts.
• Samverkansavtal och samarbete. Kan vara lösning på generell hantering
och/eller för hantering av mängden ansökningar som inkommer initialt.
• Ökad resursåtgång rökfria miljöer. Utökning av de rökfria miljöerna kommer
kräva större resurser. Tillsynen är mer omfattande och troligtvis gäller detta
även efterfrågan på information från kommunen.
• I de nämnder som kommer ha ansvar för rökförbudets efterlevnad finns risk
att detta kan ta resurser i anspråk.

Se även under rubriken konsekvenser i prop. s156ff

Arkiv och gallring
Gallringsplaner och annan relevant arkivhanteringsdokumentation kan behöva
ses över.

Även här kan serveringstillståndsförfarandet tjäna som exempel på vilka
handlingar som kan komma att finnas i akterna. Ta kontakt med
arkivansvarig i kommunen för att ta reda på hur arbetet går till i er kommun
och om det är något särskilt ni bör tänka på.

Information
• Sprid kunskap i organisationen, informera chefer, nämnder och eventuellt
andra berörda i kommunen
• Informera tobakshandlare,
kommunen bör informera sina handlare inför övergången, men ges också
möjlighet att fånga upp de handlare som inte ansökt fram till den 1
november 2019.
• Informera restauranger med uteservering.

• Informera på och uppdatera kommunens hemsida.
• Var beredda på en stor efterfrågan på information när ikraftträdandet närmar
sig. (5 kap. 11 § LTLP, Kommunen ska tillhandahålla information om vad som
gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter.)

Handläggningsstöd
Många kommuner använder idag handläggningsstöd som såvitt kan bedömas i
nuläget inte är anpassat för tillståndsplikt på tobaksområdet.

Kontakta er leverantör av program för att föra dialog kring ert behov och
programmets utformning. Tänk också på att beakta GDPRs krav på hur systemet
får hantera personuppgifter, se prop. s. 68f.

Processbeskrivningar

Processbeskrivningar kan vara bra att ta fram, inte minst om ni planerar att ta in
ny personal.
Alkoholhandläggarnas processbeskrivningar eller rutiner för handläggning
av tillståndsärenden kan användas som inspiration.

Utredningsmallar
• Ett antal nya mallar måste tas fram.
Alkoholhandläggarna arbetar idag med liknande utredningar och kan säkert
komma med goda råd.
Utvecklarna av olika handläggningsstöd kan också vara behjälpliga med hur
automatiserade mallar kan byggas upp.
• De mallar Länsstyrelsen redan nu kan se behov av är ansökningsblanketter,
checklistor för handlingar sökande ska bifoga ansökan, anmälan om
försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, anmälan om
förändring i tillståndshavande verksamhet, remissblanketter polisen/tullen,
egenkontrollprogram och nya tillsynsblanketter.

-

Folkhälsomyndigheten kommer producera material
Oklart när i tid detta kommer publiceras

”… vägledningsmaterialet kommer dock initialt att vara inriktat på frågor
relaterade till kravet på tillstånd för att få sälja tobaksprodukter till
konsumenter.
Vid sidan härav pågår arbete med att ta fram föreskrifter inom
egenkontrollprogram. Det pågår också olika projekt inom myndigheten
för att förenkla och göra den externa hemsidan mer användarvänlig. På
hemsidan finns också en FAQ om den nya tobakslagen. ”
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkoholnarkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/

Förberedelser rökfria miljöer
• Följ utvecklingen, FoHM, Länsstyrelsen, nyhetsbrev etc
• Arbeta med informationsbehovet, gå ut med allmän information och riktad i
de fall det är lämpligt.

• Arbeta även med information internt i kommunen. Håll den egna nämnden
och övriga berörda nämnder underrättade och uppdaterade.
• Upprätta rutiner för hantering av verksamhetsutövare/”ansvariga”, initialt
kommer behovet av information vara stort. Fundera över kontakt med ev
branschorganisationer.
• Öppna upp kontaktytor med de som skall tillsynas (ansvariga), ex
verksamhetsutövare av lokaltrafik etc

• Upprätta rutiner för hantering av klagomål.

