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Tobaksfri skola
Förslag
Härnösands kommun bör införa en tobaksfri skola med omtanke om elevers och personals hälsa samt
för att bidra till att elever och lärare blir och förblir tobaksfria.
Motivering
Med hänvisning till Barnkonventionen samt Tobakskonventionen skall det ses till Barnens bästa och
barns rätt att skyddas från tobak.
Nyttjande av snus innebär precis lika stora skador och hälsorisker som rökning, därför skall
Härnösands kommun införa tobaksfri skola inte enbart rökfri. Några kommuner i landet har redan
infört denna rutin.
På Härnösands kommuns hemsida står att läsa: ”Genom att skapa en god lärandemiljö ger vi våra barn
och ungdomar förutsättningar till en hög måluppfyllelse… Vuxna i alla sammanhang är förebilder för
våra barn”. Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barns val av livsstil och levnadsvanor
mest. Därför är det extra viktigt att personal i skolan föregår med gott exempel.
Personligen visste jag inte att lärare fick lov att snusa under lektionstid förrän min dotter påtalade detta
härom veckan. Ämnet kom på tal då hon efter sommarlovet skall byta klasslärare och den nya läraren
är snusare. Jag blev både förvånad och mycket frågande till om detta är försvarbart. Min dotter
beklagade sig bland annat genom att säga ”-Nu kommer jag inte vilja be om hjälp i klassen för han
luktar så illa (syftande på snuset). Jag kan inte andas när han är nära.” Jag undrade då vad hon menade
och hon berättade om när han vikarierat i klassen, att han snusar jämt och därför luktar illa. Jag tänkte
att detta inte kunde vara sant men efter att ha hört mig för lite så förstod jag att det mycket väl kunde
stämma. Detta rimmar mycket illa med ”god lärandemiljö", att elever inte vill/kan be om hjälp. Min
övertygelse är att alla barn borde ha rätt till tobaksfria möten med vuxna i skolan men också i annan
kommunal verksamhet.
Genomförandet borde inte vara så komplicerat. Visst kan man komma att möta ett visst motstånd men
med tydlig information och delaktighet så går det nog bra. Med andra ord är det som med de flesta
förändringar, särskilt påtvingade att de kan verka skrämmande.
Skolan skall vara tobaksfri, det vill säga att nyttjande av alla sorters tobaksprodukter inte ska vara
tillåtet under skoltid. På raster, icke betald arbetstid kan det finnas tillåtelse på särskilt anvisade
platser där elever inte finns i direkt närhet. Kommunen har här en chans att ta tydligare och starkare
ställning mot tobak, för barns hälsa och framtid.

