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Landstingsstyrelsen

Motion 2001:25 av Helena Ekekihl m fl (mp) om informationskampanjer om rökförbud på perronger och i väntkurer inom Storstockholms Lokaltrafik
Föredragande landstingsråd: Elwe Nilsson

ÄRENDET
Motionärerna föreslår att återkommande information införs om rökförbud på perronger och
i väntkurer inom Storstockholms Lokaltrafik.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad.

Motionärerna föreslår att landstingsfullmäktige ska besluta om att uppmana SL att verka för
att rökförbudet efterlevs. Detta genom återkommande informationskampanjer riktade till
allmänheten, vilka ska peka på rökningens verkningar och hur medresenärer och andra
påverkas av passiv rökning.
Landstinget och SL har en högt ställd målsättning för kollektivtrafiken i Stockholms län.
Dels i fråga om att erbjuda resenärerna en punktlig och effektiv trafik, men även i fråga om
att erbjuda en attraktiv trafik som upplevs som ren och trygg. I det sistnämnda arbetet är
givetvis den av resenärerna upplevda trafikmiljön av stor vikt.
För att nå en attraktiv miljö för resenärerna krävs ett regelbundet informationsarbete om de
regler som gäller i kollektivtrafiken. Detta sker också i dag genom fortlöpande information
via skyltar, dekaler, affischer, foldrar, högtalarutrop m m. Att gällande regler efterlevs bevakas av trafikpersonalen, bl a tågvärdarna, som också har möjlighet att ingripa om t ex
rökning sker på fel plats.
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SL har nyligen genomfört en kampanj som handlade om att visa hänsyn till allergikers problem. Att respektera rökförbudet var här en del av kampanjen, som genomfördes tillsammans med Astma- och Allergiförbundet samt Karolinska sjukhuset.

Ralph Lédel

Elwe Nilsson

Christer G Wennerholm
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Helena Ekekihl m fl (mp) har i en motion (bilaga), väckt den 15 maj 2001, föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att uppmana Storstockholms lokaltrafik att verka för att rökförbud efterlevs genom att återkommande informera allmänheten
om rökningens verkningar och hur medresenärer och andra påverkas av passiv rökning
samt verka för att detta efterlevs, t ex via affischer, skyltar och tågvärdar.
Yttrande har inhämtats från Storstockholms Lokaltrafik.
AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse har den 1 – 2 oktober 2001 anfört att i uppdraget att erbjuda en attraktiv miljö under resan med SL, ingår att informera om de regler
som gäller för resenärerna. För detta använder vi skyltar, dekaler, affischer, foldrar, högtalarutrop med flera informationskanaler. Informationen ges dels fortlöpandevis, dels i kampanjform.
Storstockholms Lokaltrafik ser för närvarande över den fasta skyltningen på stationer och i
fordon med syftet att göra de aktuella budskapen synliga och uppmärksammade.
En nyligen genomförd kampanj handlade om att visa hänsyn till allergikers problem. Att
respektera rökförbudet var här en del av kampanjen, som genomfördes tillsammans med
Astma- och Allergiförbundet och Karolinska sjukhuset. Kampanjen kommer att följas upp.
Efterlevnaden av gällande regler bevakas av trafikpersonalen, bland annat tågvärdarna i
tunnelbane- respektive pendeltågstrafiken. Dem som har möjlighet att ingripa mot rökare
på fel plats.
Storstockholms Lokaltrafiks uppdrag är att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik, som alltfler
väljer att åka med. Att informera om rökningens skadeverkningar ingår inte i uppdraget.
Däremot samarbetar vi gärna med de landstingsverksamheter som har folkhälsan som sitt
arbetsfält. Att hyra reklamutrymmen i SL-trafiken för hälsoinformation är också ett kostnadseffektivt sätt att exponera sitt budskap för stora grupper människor.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 9 januari 2002.

