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Alkohol-, narkotika-, dopnings– och tobaksförebyggande arbete i Sydnärke 

Tobaksfria veckan v. 47 

Tobaksfria veckan är en kampanj mot 

tobaksbruk som infaller v. 47 varje år. I 

Sydnärkes kommuner har SAMSYD enats om 

att ha en tävling på fritidsgårdarna där 

ungdomar får komma på egna slogans för just 

Tobaksfria veckan. Det är en del av 

delaktighetsarbetet inom ANDT, att få 

ungdomarna själva engagerade. SAMSYD 

kommer att välja vinnaren på slogantävlingen 

och det vinnande bidraget kommer att 

användas som slogan under Tobaksfria dagen 

den 31/5 och Tobaksfria veckan v. 47 det 

kommande året.  

Tobakstriangeln  

Under 2018-2020 ingår Alléskolan, Centralskolan och Transtenskolan i 

ett tobaksförebyggande projekt som är finansierat av 

Folkhälsomyndigheten. Syftet är att minska tobaksbruk samt minska 

illegal tobaksförsäljning till minderåriga. En av de tre komponenterna i 

Sydnärkemodellen har genomförts av Sydnärkes Folkhälsoteam samt 

polisen som har utbildat skolpersonal från de skolor som är med i 

projektet. Syftet med utbildningen är att ge all skolpersonal kunskap 

om vad som ska göras om dem ser tobaksbruk bland unga på skolans 

område eller i anslutning till skolans område. Nästa steg i projektet, 

Tobacco-end vandringar, kommer att ske under våren 2019. Det 

innebär att tillsynsansvarig i kommunen samt elever och skolledning ser 

över skolmiljöns utformning i syftet att förebygga och minska 

tobaksbruk. Det är en del av delaktighetsarbetet inom projektet. En 

översyn av tobakspolicys kommer också att löpa parallellt för elever 

och skolpersonal.  

 

 

 

Kartläggning av rökning på skolgårdar i Örebro län  

Röks det på skolgårdarna i länet? Länsstyrelsen i Örebro län har genomfört en kartläggning av skolgårdarna 

i länet för att undersöka om det förekom rökning eller om det fanns andra tecken på rökning i form av 

exempelvis fimpar. Resultatet som presenteras är oroväckande; på nästan 50 % utav de 57 skolgårdar i 

länet som besöktes fann man spår av rökning i form av fimpar. Dock påpekas att genomförandet av 

kartläggningen pågick när det var snö på marken. Både elever och skolpersonal observerades röka.   

Klicka här för att läsa hela rapporten. 

 

 

Regeringen kommer att utöka rökförbudet 

En ny lag gällande rökning träder ikraft från och med 1 januari 2019. Rökförbud 

kommer att införas på fler allmänna platser i syfte att minska tobaksbruket, 

minska den passiva rökningen samt nå målet om ett rökfritt Sverige till år 2025. 

Den nya tobakslagen innefattar bland annat rökförbud på lekplatser, 

idrottsplatser, uteserveringar, busshållplatser och tågperronger. Utöver det 

utvidgade rökförbudet införs även en tillståndsplikt för tobaksförsäljning. Det 

innebär att butiker som vill sälja varorna måste ansöka om ett tillstånd. Detta 

förslag är till för att få bättre kontroll och översyn av tobaksförsäljningen. 

Dessutom föreslår regeringen en begränsning i marknadsföringen av tobak. 

Det blir exempelvis förbjudet att göra reklam för cigaretter i affärer och 

skyltfönster. 

 

 

    Komponenter i tobakstriangeln 
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