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§ 55

Medborgarförslag: Rökförbud på badstränder

Sammanfattning

I ett medborgarförslag som inkom till Haninge kommun 2018-0526 föreslås att Haninge kommun ska införa ett rökförbud vid
kommunens badstränder. Förslagsställaren motiverar förslaget med
att det skulle innebära positiva miljö- och hälsoeffekter.
Förslagsställaren föreslår även att rökzoner upprättas en bit ifrån
badstränderna dit de som vill röka kan gå.
Förvaltningens synpunkter

Rökning är skadligt för hälsan och kan upplevas som störande för
omgivningen. Haninge kommun arbetar aktivt för minskad
rökning, bland annat har kommunen sedan ett antal år infört rökfri
arbetstid för kommunens anställda. Ett införande av ett rökförbud
vid kommunens badstränder skulle kunna bidra till minskad
rökning och innebära en förhöjd upplevelse för badplatsernas
besökare som inte röker.
Den nya lagen, ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter”, som träder i kraft 1 juli 2019 gör det olagligt att röka
utomhus på bland annat idrottsanläggningar, allmänna lekplatser,
tågperronger och busshållplatser. Badstränder omfattas dock inte av
den nya lagen.
Förvaltningen känner inte till att det tidigare kommit in synpunkter
som indikerar att rökning vid kommunens badstränder har varit ett
större problem. Förvaltningen ser även svårigheter med hur
kommunen ska se till att förbudet följs. Vidare är nedskräpning,
genom att exempelvis slänga cigarettfimpar på marken, redan
olagligt enligt Miljöbalken.
Förvaltningen känner till att det finns ett fåtal kommuner i Sverige
som har infört ett rökförbud på kommunens badplatser, däribland
Olofström i Blekinge. Olofström har inte några sanktioner
kopplade till om förbudet bryts eller någon bevakning för att se till
att det följs.
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Mot bakgrund av att förvaltningen inte fått ytterligare indikationer
om att rökning vid kommunens badstränder har varit ett större
problem, och svårigheterna med tillsynen av att ett förbud efterlevs
tycker förvaltningen inte att det är motiverat att införa ett
rökförbud.
Underlag för beslut

-

Medborgarförslag 2018-05-26 – Rökförbud på badstränder

Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget avslås.
Överläggningar i arbetsutskottet

Christer Erlandsson (S) yrkar, med instämmande av Zandrah
Svärdh (M), bifall till förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Medborgarförslaget avslås.
Nämndens beslut

1. Medborgarförslaget avslås.
__________
Expedieras: Akt, förslagsställaren, kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom:
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