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Ansökan om stöd till skoltävling för A Non Smoking
Generation i grundskolan 2007.
Svar på remiss från kommunstyrelsen ( Dnr 109-4138/2006)

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande.
1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
stadsledningskontoret som svar på remiss om ansökan om stöd till skoltävling för A Non
Smoking Generation i grundskolan 2007.

Thomas Persson
Direktör

Göran Isberg
Avdelningschef

Sammanfattning
Stiftelsen En Rökfri Generation har inkommit med en ansökan om stöd till en skoltävling
i grundskolan för A Non Smoking Generation. Riskerna med tobak ska, enligt läroplanens
nationella mål för grundskolan, integreras i undervisningen i olika ämnen och ingå i den
ordinarie verksamheten. Det är dock rektors ansvar att organisera verksamheten och
skolan bör självständigt avgöra vilka aktiviteter skolan vill delta i.

Ärendets beredning
Ärendet har handlagts inom stabsenheten.
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Bakgrund
Stiftelsen En Rökfri Generation har inkommit med en ansökan om stöd för en skoltävling
för A Non Smoking Generation. Enligt projektansökan har stiftelsen i över 25 år
arrangerat en tävling för alla Sveriges skolor tack vare kommunstöd. Tävlingen fungerar
enligt ansökan som ett omtyckt ANT arbetsmaterial för såväl lärarens undervisning som
elevernas förhållningssätt till tobaksfrågan. Verksamheten ansökan gäller är i huvudsak
riktad mot grundskolan.
Från Stockholms kommun ansöker stiftelsen om 122 400 kr. Beloppet är grundat på
uppgifter från SCB om antal elever i målgruppen åk 4-9.

Förvaltningens förslag
Det drog- och brottsförebyggande arbetet bedrivs i alla basverksamheter i staden och
utvecklingen av det förebyggande arbetet i staden finns samlad i Preventionscentrum
Stockholm (Precens), som är en enhet inom socialtjänstförvaltningen.
Socialtjänstnämnden ger ekonomiskt stöd till organisationer som bedriver verksamhet
som är förenligt med socialtjänstens målsättning och inriktning. Socialtjänstnämndens
organisations- och föreningsutskott gör den politiska prövningen och fattar beslut om det
ekonomiska stödet till organisationerna.
Förvaltningen anser att alla insatser för att öka kunskapen om rökningens konsekvenser är
viktiga. Riskerna med tobak ska, enligt läroplanens nationella mål för grundskolan,
integreras i undervisningen i olika ämnen och ingå i den ordinarie skolverksamheten. Det
är dock rektors ansvar att organisera verksamheten och skolan bör självständigt avgöra
vilka aktiviteter skolan vill delta i. Förvaltningen föreslår därför att avslå ansökan om stöd
till skoltävling för A Non Smoking Generation i grundskolan 2007.

