2017-05-03
Skrivelse till Ängelholms kommun
Låt Ängelholms kommun ligga i framkant för rökfria utemiljöer
Under våren och sommaren vill de flesta vara ute så mycket som möjligt för att njuta av sol,
värme och inte minst frisk luft. Men då gäller det också att vi hjälps åt att hålla luften ren. Ett
steg i rätt riktning var när inomhusmiljöer som restauranger blev rökfria. Nu är det dags att ta
nästa steg och även låta fler utomhusmiljöer bli rökfria.
Som besökare på en utomhusservering eller i väntan på en perrong är risken överhängande att
man utsätts för passiv rökning. All passiv rökning är ohälsosam och enligt Världshälsoorganisationen WHO finns det inga ofarliga halter av rökning. För den som har astma eller är
överkänslig kan passiv rökning utlösa astmaanfall eller ge andra symtom. Andra grupper som
är särskilt utsatta är barn och unga. Barn väljer ofta inte var de befinner sig och unga tar efter
vuxnas beteende.
Tillgänglighet är en rättighet. Sveriges riksdag har skrivit på FN-konventionen om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning där tillgänglighet är en viktig del. Vi har antagit
WHO:s ramkonvention om tobak som säger att ingen ofrivilligt ska utsättas för passiv
rökning. Vi ska värna om barns och ungas rätt till bästa möjliga hälsa i enlighet med FN:s
barnkonvention. Nu är det dags att införa lagstiftning som visar att Sverige lever upp till dessa
mänskliga rättigheter när det gäller rätten att slippa bli utsatt för passiv rökning.
Men det handlar inte bara om rätten för dem som redan är sjuka eller har en överkänslighet.
2014 antog riksdagen ett folkhälsomål om att ingen mot sin vilja ska utsättas för passiv
rökning. 2005 beslutades det om rökförbud på restauranger och det var ett steg i rätt riktning.
I Tobaksdirektivsutredningen slutbetänkande En översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett
minskat tobaksbruk, som kom 2016, föreslår utredarna att det nuvarande rökförbudet i
tobakslagen även ska omfatta uteserveringar, entréer till lokaler och andra utrymmen som
allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser
med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för
idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till.
Utredarna bedömer att avvikelser från rökförbudet inte bör vara tillåtet för sådana
utomhusområden (sid 250 i SOU 2016:14).
I Ängelholm har vi fina stränder, vår Hembygdspark och andra områden som lockar många
besökare. Det borde vara självklart att ingen som besöker dessa platser behöva utsättas för
passiv rökning. Egentligen handlar det om att vi ser varandras behov och tar hänsyn till dem.
Ett motargument kan vara att vi för lite hänsyn till dem som röker om det blir allt fler rökfria
områden. Men den som röker, kan välja att fimpa några meter tidigare eller kan välja att tända
sin cigarett när han eller hon har lämnat ett område. Den som blir sjuk av tobaksrök har inte
samma val. Han eller hon kan inte välja vem som går förbi i Hembygdsparken, vem som

sätter sig bredvid på en uteservering eller vem som ställer sig och röker vid en ingång eller på
en perrong. Det gör att han eller hon riskerar att bli sjuk och istället stannar hemma, vilket vi
tycker är olyckligt.
Astma- och Allergiföreningen vill att Ängelholm ligger i framkant och arbetar för rökfria
utemiljöer.
Vi vill att Ängelholms kommun verkar för:
- att hela Hembygdsparken är rökfri
- att områdena i och runt till exempel lekplatser och busskurer samt ingångar till butiker,
bibliotek, vårdcentraler etc är rökfria.
- att alla näringsidkare informeras om fördelar med rökfritt när tillåtelse ges till
uteserveringar. På så vis är de förberedda om nuvarande lagstiftning om rökfria områden
utvidgas.
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