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  Policy tobaksfri skoltid och skola 
 

  Syfte 

 

Syftet med policyn är att elever och skolpersonal i kommunen upplever 
en god hälsa och en tobaksfri miljö på skoltid, samt att elever inte börjar 

använda tobak. 

 

Mål 

 
Målet är att elever och skolpersonal ska ha en tobaksfri skoltid med start 

från och med höstterminen 2015. 

 

Definitioner 

   
Tobaksfri skoltid 

Tobaksfri skoltid innebär att tobaksbruk inte får förekomma under 

skoltid. Tobaksförbud råder övrig tid inom skolområdet och gäller alla 

på skolan; elever, skolpersonal och besökare. Som skolområde räknas 

också utomhusplatser vid fritidshem. 
 

Tobak 

Med tobak menas alla former av tobak, alltså både rökning och 

snusning. 
 

Rökning 

Med rökning innefattas rökning av alla produkter som inhaleras, 

exempelvis cigaretter, e-cigaretter, cigarrer, vattenpipa och andra 

former av pipor. 

 

Snus 

Med snus avses alla former av snus och annan rökfri tobak. 

 

Stöd i lagstiftning och styrdokument 

   

Tobakskonventionen 

Tobakskonventionen är en överenskommelse mellan världens länder om 

att skydda barn och vuxna mot att skadas och dö av tobak. 

   
  



 
 

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

I lag om tobak och liknande produkter regleras att rökning är förbjuden 

i lokaler som är avsedda för skolverksamhet och på skolgårdar. 

 
Nationell strategi 

Statens folkhälsoinstitut har tagit fram en strategi som stöd för 

kommuner att efterleva lagen om tobak och liknande produkters 

bestämmelser. 

 
Rökfri arbetstid 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om införande av rökfri arbetstid i 

kommunen från och med den 1 januari 2014. 

 

Drogpolitiskt handlingsprogram 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett drogpolitiskt 

handlingsprogram som ska vara vägledande inom kommunens arbete 

rörande förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet. 

 
Ordningsregler 

Samtliga skolor har enligt skollagen upprättade ordningsregler. 

 

Riktlinjer för skolpersonal  

 
Skolpersonalen är bärare och spridare av ett gemensamt förhållningssätt 

som utgår från denna policy. För att syftet med policyn ska uppnås 

betonas vikten av att samtlig skolpersonal förhåller sig och bemöter 

eleverna på ett enhetligt sätt. 

 
Tobaksavvänjningsstöd och motiverande samtal 

Den medicinska elevhälsan erbjuder tobaksavvänjningsstöd till elever 

vid behov, samt motiverande samtal enligt SOTIS-modellen*. Detta ska 

ske i samarbete med skola och vårdnadshavare. 

Skolpersonal erbjuds rökavvänjningsstöd via Personalstaben. 
 

* SOTIS-modellen är en samtalsmodell som syftar till att underlätta 

samtal om tobak med elever. SOTIS står för ”Samtal om Tobak i 

Skolmiljö”. 

 

ANDT-undervisning 

Rektor ansvarar för att eleverna får kunskap om riskerna med tobak, 

alkhohol, narkotika och andra droger. 

 

När elev bryter mot tobakspolicyn 
När en elev bryter mot policyn ska skolpersonal: 

 

• Informera om skolans regler om att tobaksförbud under skoltid 
råder.  

  



 
 

 

• Uppmana eleven att släcka cigaretten/spotta ut snuset. 

 

• Informera vårdnadshavare.  

 

När en elev bryter mot policyn vid flertalet tillfällen kallas 
vårdnadshavare och elev till skolan för ett samtal med erbjudande om 

stöd. 

 

Information om policyn 

 
Skolan ansvarar för att information om policyn ges till skolpersonal, 

elever och föräldrar. 

 

  Uppföljning av policyn 

 
Policyn följs upp årligen och revideras vid behov. Ansvarig för att 

initiera uppföljningen är enhetschef Elevhälsan. 


