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Projekt ”En tobaksfri innerstad”
Förslag till beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner planeringen inför projektet ”en tobaksfri
innerstad” samt ansökan om medel till Länsstyrelsen.
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stadsdelsdirektör

Mats Claesson
avdelningschef barn och ungdom

Sammanfattning
Enligt organisationen A Non Smoking Generation börjar varje dag ca 50 ungdomar att
röka (eller över 17 500 om året). För att möta problemen behövs olika insatser i både
kommunalt och enskilt drivna skolor i stadsdelsområdet. Preventionssamordnarna från
innerstadens stadsdelar Östermalm, Kungsholmen, Norrmalm och Södermalm har
tillsammans med organisationen A Non Smoking Generation tagit initiativet till bifogad
projektbeskrivning ” En tobaksfri innerstad” med tillhörande förslag till aktivitetsplan.
Projektet kommer att genomföras i stadsdelarna Östermalm, Kungsholmen, Norrmalm
och Södermalm, medan ansökan om projektstöd till Länsstyrelsen för att genomföra
projektet kommer att sökas av stadsdelarna Kungsholmen och Södermalm. Bidraget ska i
första hand syfta till att utveckla ett långsiktigt förebyggande arbete.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Barn och Ungdom.

Bakgrund
Preventionssamordnarna från innerstadens stadsdelar Östermalm, Kungsholmen,
Norrmalm och Södermalm har tillsammans med organisationen A Non Smoking
Generation tagit initiativet till bifogad projektbeskrivning ” En tobaksfri innerstad” med
tillhörande förslag till aktivitetsplan.
A Non Smoking Generation är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att
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ungdomar aldrig ska börja använda tobak. Det görs bland annat genom besök av skolor,
information till och utbildning av politiker och skolpersonal, stöd till föräldrar och
opinionsbildning genom kampanjer och deltagande i debatter. Organisationen är beroende
av andras ekonomiska hjälp för att kunna bedriva sitt arbete.

Förvaltningens förslag
Enligt organisationen A Non Smoking Generation börjar varje dag ca 50 ungdomar att
röka (eller över 17 500 om året). Bruket av beroendeframkallande medel påverkar hälsan.
Riksdag och regering har beslutat om mål och insatser inom alkohol-, narkotika- och
tobakspolitiken. De övergripande målen är minskat bruk av alkohol och tobak.
För att möta problemen behövs olika insatser i både kommunalt och enskilt drivna skolor
i stadsdelsområdet. De strategier som initiativtagarna redovisar i projektbeskrivningen är
därför nödvändiga för att stärka det förebyggande arbetet. Genomförandet av projektets
olika aktiviteter förutsätter att organisationen A Non Smoking Generation får ekonomiska
möjligheter att erbjuda samtliga skolor i innerstaden sina anti-tobaks- övningar och
värderingar.
Projektet kommer att genomföras i stadsdelarna Östermalm, Kungsholmen, Norrmalm
och Södermalm, medan ansökan om projektstöd till Länsstyrelsen för att genomföra
projektet kommer att sökas av stadsdelarna Kungsholmen och Södermalm. Bidraget ska i
första hand syfta till att utveckla ett långsiktigt förebyggande arbete.
Mot bakgrund av att huvudstaden och i synnerhet innerstadens stadsdelar i många
avseenden är förebild för attityder och trender, ställer sig förvaltningen positiv till
projektförslaget. Då lokala behov och förutsättningar samt ansökans förankring i
organisationen är vägledande vid Länsstyrelsens bedömning av ansökningarna är det
viktigt att ansökan är förankrad hos nämnden samt framgår av beslutsprotokoll.
Förvaltningen föreslår nämnden besluta godkänna planeringen inför projektet ”en
tobaksfri innerstad” samt ansökan om bidrag från Länsstyrelsen.

Bilaga: Projektplan ”En tobaksfri innerstad”
__________
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