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RUTIN FÖR PLANERING OCH TILLSYN ENLIGT TOBAKSLAG 
                                   (RÖKFRI MILJÖ) 
 

Rutinbeskrivning 
 

Planering 

Syftet med arbetsplanering är att styra implementering av förbundets tillsynsplan.  

Berörd handläggare tillsammans med chef ansvarar för genomförandet av det arbete som 

anges av tillsynsplanen.  

 

Årlig tillsynsplanen innehåller antal objekt i Ystad, Simrishamn och Tomelilla kommun.  

Tillsyn ska ske vart annat år på alla företag.  

 

Lagstöd 

Enligt tobakslag (1993:581) framgår: Begränsningar av rökning i vissa lokaler och utrymmen 

samt på vissa områden utomhus. 

2 § Rökning är förbjuden 

1. i lokaler som är 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, 

5. i restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus, 

6. i andra lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller 

tillställningen, samt 

7. i andra lokaler som allmänheten har tillträde till lokalerna. Lag (2004:485). 

4 § I hotell och andra inrättningar där tillfällig bostad yrkesmässigt upplåts, skall i ett visst 

antal av de rum eller liknande som upplåts rökning vara förbjuden. I fråga om sovkupéer och 

andra utrymmen som upplåts för tillfällig bostad på färdmedel i inrikes kollektivtrafik gäller i 

stället 2 § 4.Lag (2004:485). 

5 § Bestämmelserna i 2 § gäller inte i fråga om bostäder och andra lokaler för boende som 

inte är tillfälligt. Lag (1994:98). 

6 § Rökning är trots bestämmelserna i 2 § 2-4, 6 och 7 tillåten i delar av de lokaler eller andra 

utrymmen som avses där, om dessa delar särskilt avsatts för rökning. Detsamma gäller lokaler 

som avses i 2 § 1 och som är upplåtna enbart för personal. 



Trots bestämmelsen i 2 § 5 får rökning tillåtas i restauranger och på andra serveringsställen i 

separata rum som särskilt avsatts för rökning. Rum där rökning tillåts får endast utgöra en 

mindre del av serveringsställets yta. Rummen skall vara belägna så att besökare inte måste 

passera genom dessa. Arbetstagare skall endast tillfälligtvis behöva vistas i rummen, när 

rökning pågår. Servering eller annan liknande verksamhet får inte bedrivas i rummen när 

rökning pågår. Detta gäller dock inte sådan verksamhet som har direkt samband med 

rummens funktion. Mat eller dryck får inte föras med in i dessa rum. Avvikelse från 2 § 1-4, 6 

och 7 samt 4 § får göras om det finns särskilda skäl till det på grund av utrymmets eller 

områdets beskaffenhet eller användningssätt eller av omständigheterna i övrigt. Lag 

(2004:485). 

7 § 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 2 och 4 §§ 

svarar för att bestämmelserna följs. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är 

tillåten, får denne avvisas. Lag (1994:98). 

 

Inspektion 

Förberedelse genom att läsa igenom tidigare ärenden på fastigheten/i verksamheten.  

Inspektioner kan ske oanmälda eller handläggare skickar eventuellt ut brev om att inspektion 

kommer att göras och vad verksamheten ska ha förberett till dess eller ringer och förbereder 

verksamheten på vårt besök. Tillsyn av t.ex. rökfria skolgårdar kommer att kontrolleras i 

samband med den ordinarie hälsoskyddskontrollen alternativ vid ett separat kontrollbesök.  

 

Inspektör tar fram eventuell checklista och andra dokument som ska användas vid inspektion. 

Kontrollen utförs enligt hela eller delar av checklistan. 

Inledningsvis talar inspektör om vad inspektionen kommer att omfatta. Inspektör kontrollerar 

bl.a. förekomst av rökning på området, tillhörande dokument och skyltning 

Inspektör går vid behov igenom aktuell lagstiftning. 

Inspektör kan vid inspektionstillfället lämna ut informationsmaterial samt dekaler. 

 

Tillsynsavgift ingår i fast årlig avgift för kontroll av livsmedel eller hälsoskydd. När 

avvikelser mot lagstiftningen upptäcks kommer extratillsyn att utföras. 

Återbesök och andra kontrollåtgärder föranlett av brister ingår inte i den fasta årsavgiften. Om 

bristande efterlevnad medför tillsyn utöver den ordinarie tillsynen, tas timavgift ut för nedlagd 

tid. 

 

Inspektör skriver inspektionsprotokoll och eventuellt beslut. Kopia av beslutet ska skickas till 

Folkhälsomyndighet och länsstyrelsen. 

Protokollet lämnas antingen ute på plats eller skickas från kontoret.  

 

Ansvar 

Handläggare ansvarar för planering.  

Samtliga inspektörer som arbetar med tobakstillsyn  

 

Lagrum 
Tobakslag (1993:581) och tobaksförordning (2001:312) 

 
 
 


