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Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-12-16

KS 2019/585

Plats och tid

Parken kl. 09.00–18.00

Beslutande

Helmuth Petersén (SD)
Torbjörn Karlsson (S)
Mikael Rubin (M)
Anna Nordstrandh (S)
Lars Mikkelä (M)
Anders Ahvander (SÖS)
Per Klarberg (SD), 2:e vice ordförande, T.o.m. kl. 17.30
Marianne Ohrlander (M)
Ola Olsson (C)
Erik Lundström (KD)
Henrik Silfverstolpe (L)
Mathias Andersson (SD)
Veronica Larsson (S)
Emil Samnegård (MP)
Jan Isaksson (M), Fr.o.m. § 265
Ken Karlsson (SD)
Göran Gärtner (M), Fr.o.m. § 266
Bengt Andersson (SD)
Christer Dahlberg (SÖS)
Marianne Pettersson (S)
Håkan Sjöberg (M), Ordförande
Wictor Olsson (SD)
Catharina Blixen-Finecke (M)
Fredrik Karlsson (SD)
Hans Norén (KD), 1:e vice ordförande
Birgitta Lanér Sjöström (S)
Inger Persson (L)
Fredrik Trulsson (SD)
Gunnar Hedin (M)
Ismet Dedic (S)
Ann-Marie Flink (SÖS)
Eric Samuelsson (M)
Maria Wilhelms (MP)
Eva Höckert (S)
Bo Jönsson (SD)
Fredrik Schlyter (M)
Lennart Höckert (S)
Ulf Carlsten (SD)
Roger Persson (M)
Thomas Malmqvist (SD)
Mariann Sjöström (C)
Christian Ottergren (SÖS)
Karin Jönsson (KD)
Mårten Bönnemark (M), Fr.o.m. § 266

Tjänstgörande ersättare

Håkan Lerstorp (SD), Ersätter Anita Persson (SD)
Magnus Isgren (SD), Ersätter Mats Andersson (SD)
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Cecilia Dahl-Andersson (S), Ersätter Sven Lindkvist (S)
Paul Lövdahl (S), Ersätter Johnny Nilsson (M)
Lizian Kyreus (S), Ersätter Andreas Persson (S)
Hans Björklund (S), Ersätter Layal Chidiac (S)
Ann Kajson Carlqvist (M), Ersätter Jan Isaksson (M) t.o.m. § 264
Britta Brinck-Nehlin (M), Ersätter Göran Gärtner (M) t.o.m. § 265
Tim Lundgren (M), Ersätter Mårten Bönnemark (M) t.o.m. § 265
Mette Finnfors (C), Ersätter Patrik Holmberg (C)
Ersättare

Anna Holst (SD), Ersätter Per Klarberg (SD) fr.o.m. kl. 17.30
Andrzej Krugly (SD)
Eva Karlsson (SD)
Anitha Lata (S)
Linda Hägg (M)
Per Jönsson (M)
Tom Magnusson (SÖS)
Thomas Nilsson (KD)
Estrid Nimåker (KD)
Jonas Ralving (L)
Tomas Tigerschiöld (MP)

Övriga

Daniel Vagland, Kommunjurist
Fredrik Geijer, Kommundirektör

Justeringens plats och tid

Rådhuset

Paragrafer

261-294

Sekreterare
Daniel Vagland
Ordförande
Håkan Sjöberg (M)

Justerare

Justerares signaturer

Per Klarberg (SD)

Hans Norén (KD)

Utdragsbestyrkan
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-27

Datum då anslaget tas ned

2020-01-16

Förvaringsplats
Underskrift
Daniel Vagland

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 289 Återrapport förslag på
tobaksförebyggande åtgärder
Dnr KS 2019/432

Ärendebeskrivning
2018 sommarjobbade sex ungdomar med tobaksförebyggande arbete. Deras
uppdrag var att lära yngre elever om tobak samt föreslå tobaksförebyggande
åtgärder. Den 3 april 2019 presenterade de sina förslag för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen gav bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och
socialnämnden i uppdrag att återkomma med förslag till tobaksförebyggande
åtgärder senast juni 2019.

Beredning
Ungdomarnas förslag:
1. Utbildning
2. Bättre ID kontroller
3. Rökfria zoner
4. Höjd skatt
5. Exponeringsriktlinjer
6. Tobaksfri skoltid

Bildningsnämnden anser att mer utbildning om tobak är bra och ska vara
tillgodosett genom bildningsförvaltningens handlingsplan; ”Handlingsplan mot
alkohol, narkotika, dopning, vapen och tobak.” Gällande tobaksfri skoltid anser
bildningsnämnden att detta redan är genomfört genom samma handlingsplan.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att ungdomarnas förslag är bra. Som
förebyggande åtgärder föreslås tobaksförebyggande nätverk, tillsyn av skyltning
vid rökfria miljöer, samarbete kring tobaksfri skoltid, utökad information på
kommunens hemsida, utskick till medborgarna samt väl synliga askkoppar i
gatubilden.
Socialnämnden beskriver att regelbundna tobakskontroller sker i samverkan med
Polismyndigheten, Skatteverket, Tullverket och kommunens miljöavdelning.
Tillsynsarbete med fokus på ID-kontroll, att marknadsföring ej sker samt
kontrollköp är exempel på vidtagna förebyggande åtgärder.

Sammanfattande kommentar till nämndernas förslag:

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Tillsyn av de ställen som säljer tobak är en mycket viktig del i det förebyggande
arbetet, inte minst i syfte att begränsa minderårigas tillgång till tobak.
Samarbete är viktigt, dock tveksamt med särskilt tobaksnätverk. Bra förslag med
tillsyn gällande skyltning av rökfria miljöer samt väl synliga askkoppar.
Tobaksinformation kan delas ut på t.ex. familjecentraler. Annars gäller hemsidan
och sociala medier.
Trots skolans handlingsplan anser ungdomarna att de inte fått tillräcklig utbildning
om tobak. Handlingsplanen slår fast att det är förbjudet att använda tobak i skolans
lokaler, på skolgårdar samt i verksamhet som sker i skolans regi. Ungdomarna
föreslår tobaksfri skoltid som innebär att hela skoldagen är tobaksfri, oavsett om
eleverna är inom eller utanför skolans område.

Eftersom rökfri arbetstid gäller torde det vara rimligt med tobaksfri skoltid. Just nu
utbildas en representant från elevhälsan samt tre pedagoger till handledare i
tobaksfri skoltid, vilket tyder på att detta efterfrågas även bland medarbetare inom
skolan.

Att endast skoltiden är tobaksfri är dock inte tillräckligt för att skydda barn och
unga från tobak. Det är minst lika viktigt att verksamheter som rör ungas fritid har
samma policy. Bildningsförvaltningen är positiv till att revidera nuvarande
”Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning, vapen och tobak.” till att
inkludera tobaksfri skoltid. Kultur-och fritidsförvaltningen ser positivt på att
revidera relevanta dokument/riktlinjer till att inkludera tobaksfri fritid.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera inkomna åtgärdsförslag från bildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden,
att ge bildningsnämnden i uppdrag att revidera ”Handlingsplan mot alkohol,
narkotika, dopning, vapen och tobak.” till att inkludera tobaksfri skoltid,
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att revidera relevanta
dokument/riktlinjer till att inkludera tobaksfri fritid, samt
att ge samverkansgruppen USSP i uppdrag att, tillsammans med handledarna för
tobaksfri skoltid, stödja bildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen
i arbetet med tobaksfri skoltid och fritid. Med fritid avses i detta sammanhang
fritidshem, fritidsgårdar och föreningsverksamhet.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Skickas till
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
USSP

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

