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KS 2019/432

Kommunstyrelsen

Sammanfattning till kallelse- återrapport
tobaksförebyggande förslag
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Utbildning
Bättre ID kontroller
Rökfria zoner
Höjd skatt
Exponeringsriktlinjer
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:
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.
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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.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta
Att notera inkomna åtgärdsförslag från bildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden, samt
Att ge bildningsnämnden i uppdrag att revidera ”Handlingsplan mot alkohol,
narkotika, dopning, vapen och tobak.” till att inkludera tobaksfri skoltid, samt
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.
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