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Svar på motion (SLP) angående förbud mot rökning på allmänna 
badplatser och på lekplatser
Diarienr 16KS520

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
 
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden uppdrag att se över skyltning som 
avråder från rökning på allmänna lek- och badplatser.
 

Reservationer
Helén Lindbäck (KD) och Rickard Brännström (KD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag.
 

Ärendebeskrivning
Anders Nordin (SLP) har inkommit med en motion angående förbud mot rökning på allmänna 
badplatser och på lekplatser. Som motivering till motionen nämns att rökning i offentliga 
miljöer har en negativ inverkan på dess omgivning och att de vill skydda barn och unga från 
passiv rökning. Motionen hänvisar till de folkhälsopolitiska målen och arbetet inom 
tobakspreventionen.

Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande:
Enligt tobakslagen är det inte tillåtet att röka på restauranger, skolgårdar och på förskolor 
vilket Piteå kommun följer. Många lekplatser är belägna inom skolor och förskolor vilket 
innebär att det redan är ett rökförbud på dessa. Kommunala lekplatser och badplatser är inte 
inhägnade platser vilket gör det svårt att avgränsa området. Piteå kommun har dessutom ingen 
kontrollfunktion för att möjliggöra att ett förbud efterlevs. Att genomföra rökförbud på dessa 
platser känns därför ej genomförbart.

Som motionären anför är det viktigt att skydda barn och unga från passiv rökning och även 
om Piteå kommun inte kan förbjuda rökning på kommunala lekplatser och badplatser så vore 
det möjligt att genom skyltning uppmana till att låta bli att röka inom ovan nämnda områden.

Utifrån det yrkar jag att kommunfullmäktige avslår motionen.
 

Yrkanden
Helena Stenberg (S), Johnny Åström (NS), Agnetha Eriksson (S) och Catrin Gisslin (MP): 
bifall kommunstyrelsens förslag med tillägg att ge kultur- och fritidsnämnden uppdrag att se 
över skyltning som avråder från rökning på allmänna lek- och badplatser.
 
Helén Lindbäck (KD) och Anders Nordin (SLP): bifall till motionen.
 
Håkan Johansson (M) och Robert Håkansson (SD): bifall kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Helena Stenbergs (S) m.fl. förslag.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag KFN 2016-12-06 §79 yttrande motion
 Motion (SLP) angående förbud mot rökning på allmänna badplatser och på lekplatser

Expedieras till 
Anders Nordin (SLP)
Kultur- och fritidsnämnden
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