Karlskrona 2016-03-03
Motion till Karlskrona kommunfullmäktige

Motion angående att Kommunen inför rök och alkoholförbud på
HVB-hem.
Vi har en skyldighet att ta hand om våra unga kommuninvånare på bästa sätt,
På en direkt fråga i Socialnämnden från Göran Eklund (SD) 2016-02-18 om det råder rökförbud
på våra HVB-hem svarade en av sektionscheferna att det inte finns något sådant förbud men att
de brukar föra samtal med ungdomarna om att inte röka och hur skadligt det är.
Med tanke på kommunens alkohol- och drogpolicy, de diskussioner som förts i
kommunfullmäktige om en rökfri hemtjänst samt det faktum att det enligt lag är förbjudet att
sälja eller langa tobak och alkohol till minderåriga.

Föreslår vi kommunfullmäktige besluta:
Att

Karlskrona kommun snarast inför ett rök- och alkoholförbud i samtliga HVB-hem.

Att

kommunen tar fram en handlingsplan för hur kommunens personal på
kommunens HVB-hem skall agera om man träffar på barn som röker eller dricker
alkohol, eller som verkar påverkade av droger.

Att

kommunen tar krafttag för att förhindra langning av alkohol eller tobak.

Att

kommunen särskilt informerar gode män för ungdomarna om vad som gäller för
langningsbrott samt vilka skador alkohol och tobak kan ge.

Christopher Larsson
Gruppledare
SD Karlskrona

Bifogar bilaga angående fakta om langning på nästa sida

Göran Eklund
Ersättare
SD Karlskrona

Fakta om langning
Det är olagligt att sälja, köpa ut eller ge bort starköl, vin och sprit till personer under 20 år.
Folköl får inte säljas till ungdomar under 18 år. På restaurang måste man ha fyllt 18 år för
att få köpa alkohol.
Straffet för langning är böter eller fängelse i upp till två år, vid grova brott upp till fyra år.
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12481/Att-salja-tobak.pdf
Förbud att sälja vid misstanke om langning Du får inte sälja eller lämna ut en tobaksvara om du
misstänker att tobaksvaran kommer att lämnas över till en minderårig, det vill säga
langas till någon som inte har fyllt 18 år. Denna risk måste du bedöma i varje
enskilt fall. Försäljningsförbudet gäller när det står klart eller borde stå klart för
expediten att det är fråga om langning av en tobaksvara.
Brottet gäller då olovlig tobaksförsäljning som kan ge böter eller fängelse
du som är expedit i kassan kan straffas om du • medvetet eller av oaktsamhet säljer en tobaksvara
till någon som inte har fyllt 18 år • medvetet eller av oaktsamhet säljer en
tobaksvara när det finns särskild anledning att anta att tobaksvaran kommer att
lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år (langning).
du som är näringsidkare kan straffas om du • medvetet eller av oaktsamhet säljer tobak utan att
först ha anmält det till kommunen • fortsätter att sälja tobak trots att kommunen
har gett dig ett försäljningsförbud • medvetet tillhandahåller tobaksvaror som är
felaktigt märkta, till exempel saknar varningstexter eller har en varningstext på ett
annat språk än svenska.
Kommunen får besluta om förbud och förelägganden på de områden som kommunen har tillsyn
över: • handel med tobaksvaror • marknadsföring på försäljningsstället • märkning
av tobaksvaror

