
 

 

Uppföljning av det kommunala 
arbetet för ett rökfritt Sverige 
Regeringen har ställt sig bakom målet om ett 
rökfritt Sverige 2025. Det har också 47 av lan-
dets 290 kommuner gjort enligt Länsrapportens 
undersökning 2017. Med detta faktablad följer 
Folkhälsomyndigheten upp utvecklingen av det 
kommunala tobaksförebyggande arbetet.  

Regeringen har ställt sig bakom målet om ett rökfritt 
Sverige 2025. Målet innebär att andelen som röker i be-
folkningen ska understiga fem procent år 2025. Detta 
faktablad belyser stödet för ett rökfritt Sverige 2025 och 
det pågående tobaksförebyggande arbetet i kommunerna 
under 2017.  

Stödet i kommuner och regioner  
I Länsrapportens undersökning för 2017 framgår att 47 
kommuner har ställt sig bakom målet om ett rökfritt Sve-
rige 2025. Detta  är en ökning med 12 kommuner jäm-
fört med 2016. Även antalet kommuner som vidtagit 
minst en åtgärd för att komma närmare målet har ökat 
från 21 till 30 kommuner. De vanligaste åtgärderna var 
arbete med policyer och handlingsplaner som relaterar 
till området, planering inför införandet av olika åtgärder, 
införande av tobaks- eller rökfri arbetstid och införande 
av rökförbud i utomhusmiljöer. 

Bland länsstyrelserna var det 18 av 21 som under 2017 
hade vidtagit minst en åtgärd för ett rökfritt Sverige 
2025, jämfört med 16 länsstyrelser 2016. De vanligaste 
åtgärderna var utbildningar och konferenser, samverkan 
med andra aktörer i frågan och arbete med att få kommu-
ner och organisationer att ställa sig bakom rökfritt Sve-
rige 2025. 

Kommunala policyer  
I såväl kommuner som ställt sig bakom målet om ett rök-
fritt Sverige 2025 som i övriga kommuner pågick ett to-
baksförebyggande arbete under 2017. När det gäller fö-
rekomst av policyer på tobaksområdet i kommunerna var 
det inte några större skillnader 2017 jämfört med 2016.  

 

Länsrapportens undersökning 
Innehållet i faktabladet baseras på ett urval av data som 
Folkhälsomyndigheten samlar in i en årlig webbaserad 
undersökning, kallad Länsrapportens undersökning. Läns-
rapporten beskriver kommunernas och länsstyrelsernas 
arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 
samt det övriga ANDT-förebyggande arbetet på regional 
och lokal nivå. Frågorna besvaras av personer som arbe-
tar i den kommunala förvaltningen och på länsstyrelser. 

I detta faktablad redovisar vi uppgifter som avser verk-
samhetsåret 2017 och 2016. Av kommunerna var det 93 
procent som besvarade delenkäten om det ANDT-
förebyggande arbetet 2017 och 94 procent 2016. Samt-
liga länsstyrelser besvarade delenkäten om ANDT-
samordningen i undersökningen båda åren. 

  



 

 
 
 

Under 2017 hade 200 kommuner rökfri arbetstid och i 
76 kommuner fanns det politiska beslut som reglerar 
rökfria miljöer utomhus. I den kommunala grundskolan 
och gymnasieskolan fanns det en policy som omfattade 
tobaksfrågor i 176 respektive 134 kommuner.  

Avslutande ord 
Under 2017 ökade antalet kommuner som ställt sig 
bakom målet om ett rökfritt Sverige 2025. Bland dessa 
kommuner var det också fler som vidtagit särskilda åt-
gärder för att uppnå målet. Utvecklingen av det tobaks-
förebyggande arbetet i övrigt på lokal nivå, som inte är 
direkt kopplad till initiativet men som är grundläggande 
för att nå målet om ett rökfritt Sverige 2025, uppvisade 
däremot mindre förändring. Länsstyrelsernas roll på reg-
ional nivå när det gäller att stödja kommunerna är också 
viktig och det stödet ökade under 2017. 

Antal kommuner med tobaksförebyggande policyer 2017 

 

MÅLGRUPP  
Folkhälsomyndighetens faktablad riktar sig till samordnare 
och andra aktörer på kommuner, länsstyrelser, myndig-
heter och landsting som arbetar hälsofrämjande och sjuk-
domsförebyggande och med implementeringen av rege-
ringens ANDT-strategi, men också till beslutsfattare och 
allmänheten. 
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