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Ny tobakslag (fimpzoner) - beslut om platser och utformning samt fortsatt
utredning
TN-2019-1749
Sammanfattning

I december 2018 tog regeringen beslut om revideringar i tobakslagen. Detta innebär bland annat
att det kommer att införas rökförbud på lekplatser, uteserveringar, inhägnade idrottsarenor och
kollektivtrafikområden. Fastighets- och gatukontoret kommer att arbeta med att förbereda
allmän plats inför de nya utmaningar som lagstiftning innebär. Förvaltningen utgår från två
grundprinciper inför införandet av den nya tobakslagstiftningen. Tekniska nämndens
renhållningsansvar och att det ska vara lätt att göra rätt. Fastighets- och gatukontoret vill även
genomföra test utav ”fimpzoner” på platser med hög koncentration av uteserveringar genom att
möblera för att skapa samlingspunkter. Dessa blir utrustade med bland annat bänkar och
askkoppar. Platserna som är utsedda är Möllevångstorget, Södertull och Lilla torg.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att låta fastighets- och gatukontoret testa möblerade samlingspunkter vid hög koncentration av
uteserveringar,
att avsätta 200 000 kr för att uppföra dessa ”fimpzoner” i vår utemiljö.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2019-05-23
Ärendet

SIGNERAD

2019-05-03

I december 2018 tog regeringen beslut om revideringar i tobakslagen. Detta innebär bland annat
att det kommer att införas rökförbud på lekplatser, uteserveringar, inhägnade idrottsarenor och
kollektivtrafikområden. Fastighets- och gatukontoret kommer att arbeta med att förbereda
allmän plats inför de nya utmaningar som lagstiftning innebär. Förvaltningen utgår från två
grundprinciper inför införandet av den nya tobakslagstiftningen. Tekniska nämndens
renhållningsansvar och att det ska vara lätt att göra rätt.
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Detta genom att göra en översyn av vårt totala utbud av fimpsamlare och stärka upp
möbleringen där det eventuellt finns luckor eller uppstår nya behov. Information och skyltning
kommer att användas.
Fastighets- och gatukontoret vill även genomföra test på platser med hög koncentration av
uteserveringar genom att möblera för att skapa samlingspunkter som är utrustade enligt
principen Lätt att göra rätt. Detta kommer att skapa tre stycken så kallade ”fimpzoner”.
Platserna som är utsedda är Möllevångstorget, Södertull och Lilla torg. Fimpzonerna kommer att
sättas ut före den 1 juli och kommer minst att stå kvar till uteserveringarna stänger för året.
Utvärdering utav fimpzonerna kommer att ske under hösten 2019. Detta efter att vi har utfört
den årliga skräpmätningen enligt Håll Sverige Rents anvisningar. Mätningen utföras i slutet av
september och först därefter kan vi få resultat om ”fimpzonerna” har gett effekt. Utefter vilket
resultat utvärderingen visar kommer förvaltningen att föreslå fortsatta åtgärder.
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