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Hässleholms kommun inför Tobaksfri skoltid
Med stöd av FN´s barnkonvention, FN´s tobakskonvention, Folkhälsomyndigheten samt Skolverkets
rekommendationer vill Hässleholms kommun öka förutsättningarna för att våra ungdomar inte börjar
använda cigaretter, snus och andra tobaksprodukter. Därför har kommunfullmäktige 2014-03-31
beslutat om tobaksfri skoltid för Hässleholms kommun. Tobaksfri skoltid införs vid höstterminens
start den 17 augusti 2015.
Varför gör vi detta?
Nästan alla som börjar använda tobaksprodukter gör det innan 18 års ålder, den ålder då det först är
tillåtet att köpa produkten. En produkt som i cigarettens fall gör att varannan av användarna dör i
genomsnitt 12 år för tidigt (totalt 12 000 per år i Sverige). Användandet av tobak förstärker
ojämlikheten i samhället då de med lägre social position i större utsträckning börjar röka och därmed
får sämre hälsa vilket i sin tur gör det svårare att klara studierna. Dessutom används barnarbetare i
tobaksplantagerna vilket gör tobaken till ett etiskt och globalt problem.
Vad innebär tobaksfri skoltid?
-

Gäller grundskolor och gymnasieskolor.
Gäller den tid som skolan ansvarar för eleven. Starttid från första lektionens början till sista lektionens
slut enligt schema.
Policyn om tobaksfri skoltid ska inte förväxlas med tobakslagens rökfria skolgårdar.

-

Eftersom barn under 18 inte får köpa tobak omfattas alla tobaksprodukter av bestämmelsen.

-

Alla kommunanställda omfattas sedan 2009 av rökfri arbetstid.

Om bestämmelsen inte följs
Om bestämmelsen inte följs kommer vårdnadshavaren att informeras om detta. Det är viktigt att alla
runt eleven har samma förhållningssätt och att en dialog startas med eleven kring varför
bestämmelsen finns. Eleven informeras om var avvänjningsstöd och stöd för att hantera abstinens
finns.
Avvänjning
Hos skolsköterskan kan enkla råd och skriftlig information ges om vilka olika stöd för
tobaksavvänjning som finns i samhället. Övriga erbjudanden för tobaksavvänjning hittar du här:
www.hassleholm.se/omsorg-och-hjalp/folkhalsa-och-social-hallbarhet
Övrigt
Vi vill rekommendera att ni diskuterar den nya policyn med era barn, dina föräldrar och i
personalgruppen så att alla är säkra på hur bestämmelsen ska tillämpas.
Denna information kommer även finnas på andra språk.
Mer information
På Facebooksidan ”tonårsföräldrar i Hässleholm”
E-post: vidar.albinsson@hassleholm.se

