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Kommunstyrelsen

Deltagande i projektet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025
KS-2017/272
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom målet om ett rökfritt Sverige 2025 som innebär att minska rökningen till
mindre än 5 procent i befolkningen till 2025.
Sammanfattning
Sverige ratificerade Världshälsoorganisationens Tobakskonvention 2005. Några länder har
med stöd av Tobakskonventionen ytterligare skärpt målsättningen för att minska
tobaksrökningen med ett måldatum där rökningen ska ha minskat till nära noll. I Sverige har
den oberoende tankesmedjan Tobaksfakta tagit initiativ till en svensk version, Tobacco
Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Syftet med initiativet är att flera samhällsaktörer ska ha en
gemensam målsättning och på så sätt minska rökningen, dess skadeverkningar och
dödlighet i befolkningen. Målsättningen är att dagligrökningen ska ha minskat till mindre än
fem procent i befolkningen år 2025.
Bakgrund
Rökning är ett globalt folkhälsoproblem och är ur ett medicinskt, socialt, miljömässigt och
samhällsekonomiskt perspektiv ohållbart. Rökning bedöms vara den enskilt starkaste faktorn
för sjukdom och för tidig död, och en orsak till ojämlik hälsa. Trots ökad kunskap om
orsakssamband och effektiva motåtgärder går det tobaksförebyggande arbetet långsamt.
Genom att ställa sig bakom initiativet bidrar kommunen till att långsiktigt minska invånarnas
rökvanor och rökrelaterade sjukdomar. En förutsättning för kommunen att arbeta med
effektiva och evidensbaserade åtgärder är att få stöd genom statliga myndigheter och andra
nationella organisationer. Genom att ställa sig bakom initiativet bidrar kommunen till att
påverka nationella aktörer att stödja kommuner och landsting i arbetet med tobaksprevention
och -avvänjning.
I november 2016 ställde sig Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bakom målet om ett
rökfritt Sverige 2025, se bilaga. En av SKL:s ambitioner är att de genom ställningstagandet
främjar att fler landsting och kommuner prioriterar tobaksfrågan. Även den svenska
regeringen har uttalat stöd för ett rökfritt Sverige i samband med beslutet om en förnyad
strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020. I mars 2017 hade
142 organisationer ställt sig bakom initiativet varav 20 kommuner och 18 landsting/regioner.
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Ekonomisk konsekvensanalys
Ställningstagandet innebär inga ekonomiska konsekvenser. Eventuella åtgärder kopplade till
initiativet hanteras inom ordinarie budgetram.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson
Kommundirektör

Beslutet ska expedieras till:
Akten

Åsa Franzén
Kanslichef
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Barn påverkas positivt av att antalet rökare i deras närhet minskar.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Barns bästa har beaktats utifrån ett risk- och skyddsperspektiv.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
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Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 18
november 2016 beslutat
att Sveriges Kommuner och Landsting ställer sig bakom målet om ett rökfritt
Sverige 2025 som innebär att minska rökningen till mindre än 5 % i befolkningen till
2025
Bakgrund
Rökningen beräknas var den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död och en
av orsakerna till den ojämlika hälsan i samhället. Trots ökande kunskaper om
orsakssamband och effektiva motåtgärder går det tobaksförebyggande arbetet allt för
långsamt.
WHOs tobakskonvention, ratificerad av Sverige 2005, innehåller den breda
åtgärdspanel som krävs för en varaktig minskning av rökningen och därmed en
minskad sjukdomsbörda för samhället. I samband med regeringens beslut om en
förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolitiken 2016-2020,
ställde sig regeringen bakom att nå ett rökfritt Sverige år 2025, vilket innebär att
färre än 5 % i befolkningen ska röka.
Att Sveriges Kommuner och Landsting ställer sig bakom målet om ett rökfritt
Sverige och att halvera rökningen till 2025 främjar att fler landsting och kommuner
utarbetar handlingsplaner och för att prioritera tobaksförebyggande insatser,
tobaksavvänjning och tillsyn av tobak och genomför insatser för att nå målet.
En förutsättning för kommuner och landsting att genomföra effektiva åtgärder är att
de får stöd av Folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och organisationer i
tobaksarbetet som en del av en samlad strategi för alkohol, narkotika, doping och
tobakspolitik 2016-2020.
Se även rapport Tobaksprevention, bilaga 1.
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