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Rökförbud längs Karlavägen
Svar på medborgarförslag om rökförbud längs Karlavägen.
Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till
trafikkontoret.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att införa rökförbud längs Karlavägen
inkom till Östermalms stadsdelsnämnd i mars 2019.
Förslagsställaren anser att Karlavägen ska omfattas av skärpta krav
med rökförbud i allén. Personen vill även att förbättringar görs i
stadsmiljön längs Karlavägen, bland annat föreslås förbättringar av
gång- och cykelvägar.
Tobakslagen reglerar begränsningar i rökning. Juridiska
avdelningen har bedömt att Stockholms stad inte kan införa ett
rökförbud på en specifik plats genom de lokala
ordningsföreskrifterna, utan att detta måste regleras i lag. Den nya
tobakslagen som träder i kraft 1 juli 2019 innebär inte skärpta krav
för parker. Stockholms stad har inte möjlighet att införa rökförbud
längs Karlavägen, eftersom detta måste regleras i lag.
Östermalms stadsdelsförvaltning ska se över och om möjligt åtgärda
de platser förslagsställaren angett som är inom förvaltningens
ansvarsområde när det gäller förbättringar i stadsmiljön. Förslag
som rör gatumark inom stadsdelsområdet föreslås överlämnas till
trafikkontoret.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag om att införa rökförbud längs Karlavägen
inkom till Östermalms stadsdelsnämnd den 21 mars 2019. Ärendet
lämnades över till Östermalms stadsdelsförvaltning för beredning.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Ärendet
Förslagsställaren skriver att Karlavägens allé är värdefull för
allmänhetens trevnad och rekreation. Personen föreslår därför att
Karlavägen ska omfattas av skärpta krav med rökförbud i allén.
Förslagsställaren föreslår även förbättringar i stadsmiljön längs
Karlavägen. Förslaget innebär bland annat förbättringar av gångoch cykelvägar, isolering av fjärrvärmeledning och uppsättning av
staket.
Synpunkter och förslag
Rökförbud längs Karlavägen
Tobakslagen (1993:581) reglerar vilka inom- och utomhusmiljöer
som ska vara rökfria på grund av de hälsorisker och olägenheter
som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök.
Enligt tobakslagen är det till exempel förbjudet att röka på
skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och
fritidshem. Juridiska avdelningen på stadsledningskontoret har
tidigare gjort bedömningen att tobakslagen inte förbjuder rökning i
parker. Vidare har stadsledningskontoret gjort bedömningen att
Stockholms stad inte kan införa ett rökförbud på en specifik plats
genom de lokala ordningsföreskrifterna, utan att detta måste
regleras i lag.
1 juli 2019 ersätts den nuvarande tobakslagen med en ny lag
(2018:2088) som omfattar nya rökfria miljöer:
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Uteserveringar
Entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten
har tillträde till
Områden utomhus som används av resenärer med färdmedel
i inrikes kollektivtrafik, till exempel hållplatser och
perronger
Inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda
för idrottsutövning
Lekplatser som allmänheten har tillträde till

Den nya lagen innebär inte skärpta krav för parker. Efter införandet
av den nya lagen har Stockholms stad fortfarande inte möjlighet att
införa ett rökförbud på en specifik plats genom de lokala
ordningsföreskrifterna, eftersom detta måste regleras i lag.
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Förbättringar i stadsmiljön
Stadsdelsförvaltningen instämmer med förslagsställaren om att
stadsmiljön ska vara tillgänglig samt att stråket längs Karlavägen är
värdefullt för allmänhetens trevnad och rekreation. Förvaltningen
arbetar kontinuerligt med underhåll av stråket för att stadsmiljön
ska vara god. I syfte att effektivisera och samordna drift och
underhåll av gröna gaturum har förvaltningen under året inlett ett
samarbete med trafikkontoret.
Förvaltningen ska se över och om möjligt åtgärda de platser som
förslagsställaren angett som är inom förvaltningens ansvarsområde.
Bland annat ska förvaltningen ta bort grushögen som nämns i
medborgarförslaget. Grusgången mellan Banérgatan och Karlaplan
ska ses över och vid behov åtgärdas för att underlätta avrinning av
dagvatten. I dagsläget pågår arbete med att förbättra grusgången
väster om Karlaplan genom att nytt grus läggs.
Förslag som rör gatumark inom Östermalms stadsdelsområde
föreslås överlämnas till trafikkontoret. Vid förslag utanför
Östermalms stadsdelsförvaltnings rådighet får förslagsställaren
vända sig till berörd markägare, Sveriges radio.

Christina Klang
Stadsdelsdirektör

Bilagor
Medborgarförslaget
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