
Hej! 

Tobaksfria dagen infaller på söndag den 31 maj. Årets tema från 

Världshälsoorganisationen handlar om att stoppa all illegal handel av 

tobaksvaror i enlighet med artikel 15 i ramkonventionen för 

tobakskontroll (http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2015/en/).   

Enligt Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning röker fler än var tionde elev i 

grundskolans årskurs 9 (http://www.can.se/sv/Rapporter/skolelevers-drogvanor-2014/). Bland 

elever i gymnasiets årskurs 2 som är under 18 år röker drygt var fjärde elev. Av dessa minderåriga 

rökare är det många (30-40 %) som köper cigaretter själva. Några köper till och med 

smuggelcigaretter.  

Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har 

fyllt 18 år (Tobakslagen 1993:581, 12 §). Den som lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig om att 

mottagaren har uppnått nämnda ålder. På varje försäljningsställe för tobaksvaror skall det finnas 

en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana 

varor till den som inte har fyllt 18 år. 

Det är uppenbart att många näringsidkare bryter mot åldersgränsen vid försäljning av 

tobaksvaror, en förseelse som medför straffansvar. VISIR uppmanar därför alla skolor att under 

denna vecka, och även fortsättningsvis, rikta uppmärksamhet mot olaglig försäljning av 

tobaksvaror till minderåriga elever. Anmäl misstänkta kiosker, tobaksaffärer, jourbutiker, 

mataffärer, närbutiker, bensinstationer m.m. till kommunen eller polisen. Hindra att barn och 

ungdomar under 18 år börjar röka, skaffar sig rökvanor, och, på sikt, riskerar liv och hälsa.  

Kommunen kan undersöka om ett försäljningsställe har bra rutiner för ålderskontroll genom så 

kallade kontrollköp enligt nya förskrifter från Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2015:1). Det 

innebär att en person som har fyllt 18 år och som ser ung ut testar om det går att handla tobak 

utan att visa legitimation. 

Ni kan också kontakta VISIR så hjälper vi till att föra saken vidare.  
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