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Sektor utbildning, kultur och fritid
Diarienummer: UBN.2016.109
Datum: 2016-09-13
Verksamhetschef Skola Joakim Östling
E-post: joakim.ostling@ale.se

Utbildningsnämnden

Svar på motion om rökning vid entréer
Elever vid Da Vinciskolan har skrivit en motion om rökning vid entréer vid Da Vinciskolan då
rökförbudet inte efterlevs. Motionsskrivarna upplever att det är besvärligt för elever att behöva gå
förbi entrén när folk står och röker.
Sektor utbildning, kultur och fritid bedömer inte att rökning vid Da Vinciskolans entré är ett
problem utan förmodar att motionsskrivarna syftar till entrén till byggnaden Ale kulturrum som är
entrén för all verksamhet som bedrivs där. Sektorn ser allvarligt på att elever besväras av rökning
vid entrén.
Sektorn kommer att se över skyltningen för entrén till Ale kulturrum samt kommer att gå ut med
tydligare information om avgränsningen för rökfritt område vid Ale kulturrum.
Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motion.

Eva Lejdbrandt
Sektorchef

Joakim Östling
Verksamhetschef Skola
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Bakgrund
Elever som går på Da Vinciskolan upplever att många struntar i rökförbudet utanför entréer.
Många elever upplever det som jobbigt och otryggt att gå förbi når folk står och röker direkt vid
entrén.
Motionsskrivarna påpekar även risken att många börjar röka bara för att verka coola.
Motionsskrivarna vill att skolan och kommunen följer upp och förbättrar vår miljö utanför skolan
och är hårdare gentemot dem som röker utanför skolan och sätter upp fler skyltar med information
om detta.
Ett förtydligande
Skolentrén till Da Vinciskolan ligger inuti byggnaden Ale Kulturrum och den entrén är redan rökfri
och har såvitt sektorn känner till inga problem med rökning. Sektorn antar att motionsskrivarna
inte menar skolentrén utan entrén till byggnaden Ale Kulturrum. Entrén till Ale Kulturrum är inte
skolans entré, utan en entré för all verksamhet i huset Ale Kulturrum.
Samråd/samverkan
Samråd sker med Kultur- och Fritid då entrén som avses är närmast belägen folkbiblioteket som
ligger under Kultur- och fritidsnämnden.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Enligt policyn ”Rökfri arbetstid i Ale kommun” ska personal och kommunens lokaler vara rökfria.
Varje arbetsplats ska arbeta aktivt för att minimera risken för passiv rökning så att ingen
medarbetare eller elev mot sin vilja ska utsättas för tobaksrök.
Alla kommunens lokaler ska vara rökfria. Enligt tobakslagen är det förbjudet att röka i lokaler där
allmänheten har tillträde, samt utomhus vid skolor, förskolor och fritidshem.
Rökning får endast ske på ett sådant avstånd från kommunens lokaler att man kan säkerställa att
tobaksrök inte i något avseende besvärar andra. Vid behov står det respektive verksamhet fritt att
närmare definiera vad som avses med rökfritt område.
Förvaltningens bedömning och motivering
Sektorn ser över skyltningen för entrén till Ale Kulturrum och ser till att en tydlig definition finns
över hur det rökfria området ska se ut för berörd entré. Sektorn ser därefter till att all berörd
personal i Ale Kulturrum känner till vilket område som är rökfritt och hur personalen ska agera vid
missbruk av detta.
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