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Barnens rätt till rökfri skolgård klaras inte på sju av tio skolgårdar i länet
Tobaksrökning är den enskilt största, förebyggbara hälsorisken och enskilt största livsstilsorsaken till
ohälsa och förtidig död i Sverige. Varannan rökare dör i förtid av sin rökning och förlorar i genomsnitt tio
år av sin förväntade livslängd. Nio av tio av de som röker började innan de fyllt 18 år. Sedan 24 år (1994)
är det förbjudet att röka på skolgårdar i grundskolan och gymnasieskolan med hänvisning till
hälsoriskerna och att skydda barn och unga. ANDT-politikens mål omfattar bland annat tillgångs- och
tillgänglighetsbegränsande arbete och skydd av barn och ungdomar. En kartläggning gjordes 2012
huruvida rökning förekom på länets högstadie- och gymnasieskolor. Mot den bakgrunden har
Länsstyrelsen under december 2017 gjort en uppföljande kartläggning. I stort sett samtliga av länets
högstadieskolor och gymnasieskolor har besökts. Detta är några av lägesbilderna.
Spår av rökning finns på 71 % av
skolgårdarna i länet
Det vanligaste är cigarettfimpar och
cigarettpaket. I ett tiotal fall fanns
cigarettpaket som är förbjudna i svensk
handel. I flera fall misstänktes det röra sig
om piratkopierade cigaretter och
smuggeltobak kopplade till illegal införsel
och ekobrott. Spår av rökning hittades på
79 % av gymnasierna, 85 % av
grundskolorna med endast högstadium
och på 57 % av grundskolorna med både
högstadium och andra skolstadier.
16 300 barn och unga (82 %)
Av länets 19 800 högstadie- och
gymnasieelever riskerar många barn att
exponeras för tobaksrökning i en tidig
ålder. Tecken på rökning och tillgång på
cigaretter finns på skolor där över 8 000
gymnasieelever går och skolor där över
8 000 högstadieelever. I dessa
högstadieskolor går förövrigt även över

Genomsökning efter spår av rökning såsom illegala cigaretter och vanliga
fimpar.
79%

85%
57%

Form av skola
Gymnasieskola
Grundskola med högstadium
Grundskola med högstadium och andra skolstadier
Spår av rökning på olika kategorier av skolor.
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3 000 elever i årskurserna förskoleklass till mellanstadiet.
Tecknen på rökning på skolgårdarna finns i hela länet
Länsstyrelsen valde att besöka de skolor som fanns anmälda hos Skolverket som högstadie- eller
gymnasieskola för läsåret 2016/2017. Undantaget något enstaka fall besöktes länets samtliga skolor.
Totalt 69 skolor fick ett observationsbesök. Spår av rökning upptäcktes på skolgårdar i alla kommuner.
I ingen kommun klarade merparterna av skolorna att tillgodose rätten om rökfri skolgård.
Förutsättningarna per skola kan dock variera stort, liksom antalet skolor i länets nio kommuner. Viktigt
att påpeka är samtidigt att Länsstyrelsen vet att kommunerna och många skolor jobbar med att minska
tobaksbruket och förhindra att barn och unga börjar använda tobak.
Vilseledning om rökningen
Askkoppar, skyltning om anvisad plats eller annat vilseledande hittades på 21 av 69 skolor, trots att de
varit totalt förbjudna sedan 1994.
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Antal besökta skolor och skolor där spår av
rökning för respektive kommun påträffades.

Antal skolor där spår av röking påträffades eller förekom som spår
Antal besökta skolor
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Antal besökta skolor och skolor där
vilseledande faktorer för respektive
kommun påträffades.

Antal skolor där vilseledande faktorer påträffats

Antal besökta skolor

Väderskydd med mindre askkopp på bordet och flertalet cigarettpaket på marken.

Bakgrund
Det är 20 % som röker dagligen eller ibland i gymnasiet åk2
Den dagliga rökningen i Södermanland (åldersgrupp 16-84 år) har
minskat flera procentenheter till omkring 11 % de senaste åren.
Samtidigt framgår genom Landstinget Sörmlands enkätundersökning
Liv & Hälsa ung 2017 att unga fortfarande lär sig röka under
högstadiet och ökar till eller under gymnasiet. En liknande trend har
observerats under flera år. Det är fortsatt så att de flesta börjar röka
som barn i tonåren eller som unga och det resulterar sammantaget i att
20 % röker ibland eller dagligen i gymnasiet åk 2. Att unga röker eller
utsätts för rökningen på skolgården är ett skäl till att kraftiga insatser
behövs i skolan både från skolorna själva, genom olika förebyggande
insatser och genom kommunernas tillsyn (Regional ANDT-strategi
2018-2021).
Ur ett nationellt perspektiv är samhällskostnaderna skyhöga
I Sverige kostar rökningen ca 31,5 miljarder per år baserat på andel
rökare om 16,1 % 2004/2005, enligt en av de senare beräkningarna på
uppdrag av Skandia och Cancerfonden (IHE 2017), kopplat till
sjukvårdskostnader, marknadsproduktion, hemarbete och informell
vård. Socialstyrelsen har också tidigare uppskattat kostnaden till
30 miljarder. Rökningen har sedan under de senaste åren gått ned till
cirka 10 % i landet. Rökningen behöver minska ytterligare för att
skydda barn och andra från rökningens effekter. Regeringens mål om
att minska rökningen till 5 % genom att ställa sig bakom Rökfritt
Sverige 2025 sparar flera miljarder kronor per år om det nås. Stora
stödinsatser och tillsyn krävs på skolgårdarna i länet för att skydda
barnen från tobaksrökningen och minska samhällskostnaderna. Med
utgångspunkt i att 11 % röker dagligen i Södermanland bor över
30 000 rökare i länet och en stor del av hälso- och sjukvårdskostnaderna går därför till rökningen. Att hjälpa de som vill sluta röka
och få färre att börja röka i skolåldern är mycket viktigt. Bland annat
ska tillsynen skärpas enligt ANDT-politiken (Prop. 2010/11:47).
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Andelen (%) som röker dagligen eller
ibland i Södermanlands län i
grundskolan åk 7, åk 9 samt gymnasiet
åk 2 (Efter Landstinget Liv & Hälsa ung
2017).

Enligt nationell statistik förlorar varje person som röker i snitt 10 år av
sitt liv. Totalt dör 14 400 personer av årligen av rökningen enligt sen
senaste uppgiften (IHE 2017), tidigare av Socialstyrelsen och
regeringen (prop.1992/93:185) uppskattat till 12 000 personer eller
i vart fall 8 000 (prop. 2001/02:64). Cancersjukdom dödar fler än
trafikolyckor, självmord och narkotika tillsammans årligen. Det har
också beräknats att 600 till 800 personer (prop. 2001/02:64), eller
minst 500 (FHI Rapport nr R 2004:3), eller minst 200 (FHI 2009d), dör
av passiv rökning medan omkring 500 dör i trafiken årligen.

Hur går Länsstyrelsen vidare?
Till 2019 förväntas ny tobakslag träda i kraft som ökar kraven på
skolan och kommunerna. Tobaksbruket och rökfria skolgårdar kommer
att vara en viktig del av de kommundialoger som Länsstyrelsen
planerar att genomföra under 2018 med samtliga kommuner.
Kommundialogerna utgår också från den regionala ANDT-strategi som
landstinget, länsstyrelsen, länets kommuner och andra aktörer
tillsammans tagit fram och kommer resultera i en stärkt samverkan för
ett rökfritt Sörmland 2025.

Andel (%) rökare av invånarna i åldern
16–84 år per län (Efter
Folkhälsomyndigheten 2016).
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