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Motion - Rökfria bostadsområden
Den 28 oktober behandlades ett medborgarförslag från Mikael Tilly angående rökfria
bostadsområden. Fullmäktige avslog förslaget utan att behandla frågan utifrån
kommunens roll som ägare av Strängnäs Bostad AB.
Genom att driva frågan vidare vill vi markera att vi delar inställningen att boende inte ska
behöva utsättas för riskerna med passiv rökning och inte heller röklukt, samt att
medborgarförslag bör behandlas komplett och med grundinställningen att de
åtminstone delvis ska bifallas om så går.
Riksdagen har i och med nya tobakslagen respektive Rökfritt Sverige 2025 tydligt
deklarerat att rökningen i Sverige ska minska. Idag röker mindre än 8 % dagligen. I
Rökfritt Sverige 2025 är målsättningen en rökning under 5 %. Strängnäs kommun bör
underlätta för den överväldigande majoriteten av sina medborgare som inte vill ha
rökning i sin närhet.
Strängnäs Bostad AB bör följa kommunala bolag som Bostad AB Poseidon (med
systerbolag inom Framtidskoncernen), Mitthem AB, AB Väsbyhem med flera och
erbjuda rökfria hus och bostadsområden. Det sker i huvudsak genom policyarbete,
förhållningsregler i bostadsområden och inte minst genom hyresavtalen. Sedan 2015
har Poseidons nyproduktion varit rökfri, från december 2018 gäller det i alla nytecknade
avtal i hela beståndet på 27 000 lägenheter. Boende i en uppgång kan också ansöka
tillsammans om att just deras uppgång, inklusive lägenheterna ska vara rökfri.
Rökare medför ökat saneringsbehov och renovering. Det ökar risken för kostsamma
investeringar i ventilationssystem och tätning mellan lägenheter ifall olägenhet uppstår
hos grannarna till rökare. Rökning skapar osämja och klagomål mellan grannar.
Strängnäs Bostad AB bör ha bara fördelar av att bli rökfritt.
Vi föreslår att fullmäktige beslutar
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genom ägardirektiv och ägardialog ge
Strängnäs Bostad AB i uppdrag att på lämpligt sätt påbörja ett arbete med att
skapa rökfria bostadsområden, med år 2025 som mål för helt rökfritt.
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Interpellation - Hamnade avfallsplanen i den blåa påsen?
Frågor till Teknik- och fritidsnämndens ordförande.
Det finns ett lagkrav på att kommunen ska ha en avfallsplanering.
År 2014 fastslogs en kommunal avfallsplan för Strängnäs kommun. En ambitiös plan helt
i enlighet med då gällande regler. Enligt planen skulle den uppdateras senast år 2015 och
sedan vart fjärde år (2019), vilket också är ett lagkrav. Planen har skrivning om att ESEM
var på gång att bildas, vilket troligen motiverar den tidiga föreskrivna uppdateringen
redan ett år efter antagande.
Eftersom beskrivningen av driften av kommunala avfallsanläggningar inte är uppdaterad
så misstänker vi att uppdateringen 2015 inte har skett. Flera bilagor är inte uppdaterade
och är inaktuella, exempelvis listan över aktiva avfallsanläggningar.
År 2017 uppdaterade Naturvårdsverket sina föreskrifter om kommunala avfallsplaner
och gav ut en ny vägledning. Det var en hel del väsentliga förändringar jämfört med
tidigare regler.
Vi ber därför om svar på följande frågor
1.
2.
3.
4.
5.

Hur används avfallsplanen i verksamheten?
Har avfallsplanen reviderats sedan antagandet?
Vilka delar av planen behöver uppdateras?
Följs fastställda mål och indikatorer upp årligen, i så fall hur/var?
Vilka av åtgärderna i åtgärdsprogrammet har genomförts respektive inte
genomförts?
Och inte minst…
6. Vad kommer du att göra åt det?

(PS. Fundera lite på Renhållningsföreskrifterna också)
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