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Remissvar EU-kommissionens grönbok om ett Europa fritt 
från tobaksrök 
Sveriges Kommuner och Landsting har beretts möjlighet att inkomma med syn-
punkter på ovanstående rapport.  

I Grönboken ”Mot ett rökfritt Europa - policyalternativ på EU-nivå” gör kommis-
sionen en god genomgång av grunderna till att arbeta mot/för ett rökfritt Europa. 
Dokumentet belyser hälsoeffekter och exponering av miljötobaksrök, tidigare fri-
villiga och lagstiftande åtgärder hos såväl EU som medlemsstaterna. Även eko-
nomiska och sociala hänsynstagande och medborgarnas acceptans för åtgärder för 
att begränsa miljötobaksrök beskrivs. Syftet med grönboken är att inleda en bred 
samrådsprocess och en öppen offentlig debatt som involverar EU-institutionerna, 
medlemsstaterna och det civila samhället, om det bästa sättet att ta itu med passiv 
rökning i EU. 

Grönboken ställer fyra frågor och förbundet ger sin syn och motivering på dessa 
enligt nedan. Sveriges Kommuner och Landsting förordar att man i alla lägen an-
vänder uttrycket rökfrihet istället för det mer negativa rökförbud.  

Fråga 1 
Vilken av de två strategier som föreslås i avsnitt IV skulle vara den mest önskvärda i 
fråga om rökfrihetsinitiativets räckvidd: ett generellt förbud mot rökning i alla offentliga 
lokaler och på alla arbetsplatser eller ett förbud där undantag beviljas för utvalda katego-
rier av lokaler? Ange skälen för ert val. 

Då förslaget till den svenska lagstiftningen om rökfria serveringar genomförde sin 
remissomgång 2003 uttalade Svenska Kommunförbundet och Landstingförbundet 
sitt stöd till att alla serveringsställen ska vara helt rökfria och att det ska vara för-
bjudet att inrätta rökrum. Rökfrihet med möjlighet att inordna speciella rökrum 
där servering inte är tillåten är genomfört i Sverige från och med den 1 juni 2005. 
Sveriges Kommuner och Landsting har inte ändrat ståndpunkt utan menar att alla 
serveringsställen och därmed alla offentliga lokaler och arbetsplatser ska vara helt 
rökfria. Tillsynen av upprätthållandet av rökfria lokaler underlättas av att inga 
undantag finns. Tobaksrök går inte att fullständigt reducera med ventilation och 
luftrening. Exponeringen för miljötobaksrök hos de anställda har drastiskt minskat 
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efter införandet av rökfrihet på restaurang och skulle ytterligare minska om även 
möjlighet att inrätta rökrum avskaffades. 

I den svenska lagstiftningen är rökning förbjuden på skolgårdar och på motsva-
rande områden utomhus vid förskolor och fritidshem dvs. områden där barn och 
ungdomar vistas. Alla landsting har genomfört att etablera tobaksfria zoner runt 
landstingets byggnader. Det talar för att även områden utomhus kring byggnaders 
ingångar och andra offentliga platser utomhus där människor sitter eller står nära 
varandra kan inbegripas i policies om var det ska vara rökfritt.  

Fråga 2 
Vilket av de policyalternativ som beskrivs i avsnitt V skulle vara det mest önskvärda och 
lämpliga för att främja rökfria miljöer? Vilken form av EU-insatser anser ni behövs för att 
uppnå målen för rökfrihet? 

 Bevara status quo 

 Frivilliga åtgärder 

 Öppna samordningsmetoden 

 Rekommendationer från kommissionen eller rådet 

 Bindande lagstiftning 

För att främja rökfria miljöer behövs ett spektrum av strategier. Det behövs såväl 
frivilliga åtgärder, samarbetsåtgärder som bindande lagstiftning. Åtgärder ska fin-
nas nära verksamheter med möjlighet för dem det berör att påverka utformningen 
av desamma som det behövs nationell lagstiftning.   

Förbunden konstaterar att ingen insats eller åtgärdskategori ensam kan lösa to-
baksproblemet. Lagstiftning kan inte införas eller upprätthållas utan information 
som förbereder och stärker det allmänna stödet för insatserna. Omvänt förlorar 
samhällsinsatser mot tobaken i effektivitet och trovärdighet om de inte stöds av 
relevant lagstiftning. Information om riskerna med rökning leder inte självklart till 
rökstopp, i synnerhet inte om det saknas tillgång till praktisk hjälp för den som vill 
sluta röka. Omvänt kan inte tobaksproblemet på lång sikt lösas enbart genom att 
man hjälper dem som röker att sluta. Alla slag av åtgärder behövs och blir mer 
effektiva när de samverkar.  

Sveriges Kommuner och Landsting har tidigare i år gett kommentarer till diskus-
sionspapper om EUs kommande hälsostrategi. Förbundet välkomnar strategins 
inriktning om ”Health in all policies”, det stärker betydelsen av hälsodimensionen 
för tobaksprevention i t.ex. jordbrukspolitiken. Det ställningstagande om öppna 
samordningsmetoden förbundet då tog som också kvarstår är att: “Öppna samord-
ningsmetoden tillämpas inom områden som EU inte har kompetens att handla 
inom. Däremot finns inom folkhälsoområdet ett EU ansvar med befintliga samar-
betsorgan och nätverk. Sveriges Kommuner och Landsting finner inget skäl att 
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frångå redan upparbetade kanaler och är därmed tveksamma till att införa öppna 
samordningsmetoden inom detta område. Det är däremot av yttersta vikt att be-
fintliga nivåer ses över så att ett reellt inflytande från den lokala och regionala 
demokratiska nivån kan göra sig gällande.” 

Sverige, som många andra länder i EU, är ett av 144 länder som har ratificerat 
WHOs Tobacco Free Initiative. Sveriges Kommuner och Landsting menar att lag-
stiftning inom området rökfria miljöer bör vara nationell. Däremot har EU en roll i 
t.ex. jordbrukspolitiken med att avskaffa subventionerna till odling av tobaks och 
att skapa gemensamma regler med gränshandel och hur smuggling av tobakspro-
dukter ska bekämpas.   

Insatserna för en rökfri miljö skulle förstärkas om de kompletterades av stödåtgär-
der på EU-nivå och/eller medlemsstatsnivå. En sådan stödpolitik skulle t.ex. 
kunna omfatta informationskampanjer som belyser rätten till rökfri luft och fa-
rorna med passiv rökning.  

Gemensamma jämförbara indikatorer och uppföljningssystem som går att använda 
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt gör det lättare att peka på effekterna 
av tobaksprevention också när det gäller rökfria miljöer. Sveriges Kommuner och 
Landsting förordar att man ansluter till de arbeten som pågår med att hitta gemen-
samma europeiska indikatorer för uppföljning av hälsa och dess bestämningsfak-
torer. Arbetet med uppföljningen ska heller inte leda till en merkostnad för kom-
muner och landsting.  

Fråga 3 
Finns det ytterligare kvantitativa eller kvalitativa uppgifter om hälsomässiga, sociala eller 
ekonomiska effekter av rökfrihetspolitiken som bör tas i beaktande? 

Grönboken pekar på de positiva hälso- och ekonomiska effekterna med rökfria 
miljöer både för individen och samhället. Rökfria miljöer kan bidra till att minska 
den sociala ojämlikheten i hälsa. Sveriges Kommuner och Landsting vill också 
peka på jämställdhetsperspektivet. I de flesta länder röker män mer än kvinnor. 
Kvinnors och mäns livsvillkor och arbetsplatser är ofta olika och insatserna för att 
stödja rökfria miljöer och ett rökfritt liv bör anpassas efter dessa förutsättningar.   

Sveriges Kommuner och Landsting anser att spridning av goda exempel och erfa-
renheter är en viktig del i folkhälsoarbetet. Tobaksprevention är ett område där det 
finns tillgång till evidensbaserade metoder, dessa bör användas i det fortsatta ar-
betet. Ett politiskt beslut, stöd från ledarskap, utpekat ansvar, resurser i form av pengar 
och personer samt samarbete tvärsektoriellt är nödvändiga delar av ett framgångsrikt to-
baksförebyggande arbete och detta gäller såväl lokalt, regionalt, nationellt som interna-
tionellt.   
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Fråga 4 
Har ni några ytterligare kommentarer eller förslag i fråga om grönboken?  

Den lokala och regionala nivån har i Sverige varit föregångare i det tobakspre-
ventiva arbetet . Redan 1988, fem år före den svenska tobakslagen, tog landstinget 
Västernorrland ett arbetsmiljöbeslut att bli ett rökfritt landsting. Beslutet inbegrep 
rökfri arbetsmiljö och rökfri arbetstid. Beslutet har följts upp och förnyats för att 
nu gälla tobaksfritt landsting. Tobaksfritt landsting inbegriper både arbetsmiljöåt-
gärder och befolkningsinriktade insatser.  Nästan alla, 19 av 21 landsting och re-
gioner i Sverige har politiskt fattade beslut om tobaksfritt landsting. Nationella 
uppföljningar finns om besluten 2002, 2005 och 2006. Uppföljningarna visar med 
all tydlighet att det är det ett beslut med det breda anslaget som på lång sikt ger 
effekt. De visar också att det inte går att tro att allt förblir vid en god hög nivå om 
inte insatserna fortsätter. Senaste uppföljningarna har visat positiva trender men 
också några bakslag.  

Arbetsmiljörådet vid Sveriges Kommuner och Landsting tog i november ett beslut 
om att rekommendera kommunerna att införa rökfri arbetstid, de flesta landsting 
har redan sådana beslut. Kommunerna har ca 750 000 anställda och det blir en 
viktig folkhälsouppgift att främja de anställdas hälsa och underlätta ett rökfritt liv. 
Att sluta röka är ett personligt beslut som ingen arbetsgivare kan påtvinga någon. 
Sveriges Kommuner och Landsting har i dagarna genomfört en enkät till Sveriges 
kommuner om rökfri arbetstid och det preliminära resultatet visar att drygt 10 
procent av kommunerna redan idag har en policy för rökfri kommun. Erfaren-
hetsmässigt följer fler efter när några har gått före och kan visa på exemplets 
makt.   

Lärdomar från internationell tobaksprevention och arbetet med rökfritt landsting i 
Sverige visar att det finns ett antal tydliga framgångsfaktorer i arbetet med rökfri 
arbetstid. Fokus ligger på den rökfria miljön, det ska vara lätt att ta ett beslut att 
bli rökfri och svårt att börja röka. Att arbeta med tobaksprevention är ett långsik-
tigt arbete och en del av de ordinarie arbetsprocesserna. En nyckelfaktor är en 
policy, politiskt förankrad, som har processats fram av arbetsgivare, medarbetare 
och fackliga representanter. Viktiga inslag är tillgång till rökfria miljöer, informa-
tion om policyn, regelbunden feedback och uppmuntran samt adekvat rökslutar-
stöd.  

Sveriges Kommuner och Landsting 
 

 

Håkan Sörman 

   Ellen Hyttsten 
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