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STORA UTSKOTTETS BETÄNKAN

DE nr 32/1991-92 med anledning av 

landskapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om 

åtgärder för begränsning av 

tobaksrökningen. 

Stora utskottet har i ärendet mottagit lagutskottets betänkande nr 23/1991-92. Utskottet, 

som hört studeranden Susanna Sjölund, får i ärendet anföra följande. 

Utskottet har tagit del av den pågående undersökningen angående grundskolelevemas 

rökvanor på Åland. 

Utskottet önskar i sammanhanget betona vikten av att upplysningsverksamheten om 

tobaksrökningens skadeverkningar effektiveras särskilt avseende skolelever och 

ungdomar. 

Utskottet har i huvudsak omfattat det i lagutskottets betänkande framstfillda förslagen. 

Utskottets ändringsförslag framgår av detaljmotiveringarna. 

Detaljmotivering 

ll Utskottet har efter omröstning (8-2) omfattat lagutskottets förslag att åldersgränsen 

för inköp av tobaksprodukter bibehålls vid 16 år och att totalförbudet mot försäljning av 

tobaksprodukter genom självbetjäning utesluts. Ledamoten Lund och ersättaren Flodin, 

vilka omfattade framställningens förslag, anmälde avvikande åsikt. 

1-§... Utskottet anser att förbudet av reklam för tobaksprodukter i gällande lag är 

tillfyllest. Förslaget till ändring av bestämmelsen föreslås därför utgå. Beslutet har fattats 

efter omröstning. Minoriteten (ledamöterna Lund och Sjöstrand samt ersättarna Flodin 

och Häger) omfattade lagutskottets förslag och anmälde avvikande åsikt. 

4 § l mom. 1 p). Utskottet har efter omröstning (8-2) omfattat lagutskottets förslag att 

även utrymmen för idrottsverksamhet bör ingå i de utrymmen där tobaksrökning är 

förbjuden. Ordföranden Häggblom och ledamoten Siren omfattade framstfillningens 

förslag och anmälde avvikande åsikt. 

i..J?.l.. Utskottet omfattar efter omröstning (8-2) framställningens förslag. Ledamoten Lund 

och ersättaren Flodin, vilka ansåg att förbudet mot rökning i arbetsrum bör vara absolut 
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samt att i punkten bör införas förbud mot rökning i konferens- och mötesutrymmen, 

anmälde avvikande åsikt. 

~ Utskottet anser att bestämmelsen som avser införande av rökningsförbud under 

vissa förhållanden i matserveringsutrymmen bör utgå såsom obehövlig. Beslutet har 

fattats efter omröstning (5-5 med ordförandens röst som avgörande). Minoriteten 

(ledamöterna Lund och Sjöstrand samt ersättarna Flodin, Häger och Christer Jansson) 

omfattade framställningens förslag och anmälde avvikande åsikt. 

Lmom. Utskottet har efter omröstning (6-4) utvidgat bestämmelsen så att särskilda 

rökutrymmen inte heller kan reserveras i hälso- eller sjukvårdsutrymmen förutom för 

patienter. Minoriteten (ordföranden Häggblom samt ledamöterna Björling, Lund och 

Sjöstrand) omfattade lagutskottets förslag och anmälde avvikande åsikt. 

:±tl Utskottet anser att det föreslagna kravet avseende ventilation är alltför strängt och 

skulle komma att förorsaka stora om- och nybyggnadskostnader. Bestämmelsen föreslås 

därför utgå. Beslutet har fattats efter omröstning (5-5 med ordförandens röst som 

avgörande). Minoriteten (ledamöterna Lund och Sjöstrand samt ersättarna Flodin, Häger 

och Christer Jansson) omfattade lagutskottets förslag och anmälde avvikande åsikt. 

Av förslaget följer att även förslaget till 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen utgår. 

Med anledning härav får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 
framställningen ingående lagförslaget i 
följande lydelse: 

LANDSKAPSLAG 
angående ändring av landskapslagen om åtgärder för begränsning av 

tobaksrökningen 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 1 § 3 och 4 mom., 2 §, (uteslutning) 4 §, 5 §, 8 § 1 mom., 13 §, 14 §och 

15 § landskapslagen den 16 augusti 1978 om åtgärder för begränsning av 

tobaksrökningen (52/78) samt 

fogas till 8 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny (uteslutning) 13a § som följer: 
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1 § 

2 § 
(Lika som i lagutskottets betänkande). 

3 § 
('Jteslutes). 

4 § 
(1 mom. 1 punkten lika som i lagutskottets betänkande). 
(2-5 punkterna lika som i framställningen). 
(6 punkten uteslutes). 
Särskilda utrymmen för rökning kan reserveras i anslutning till de i 1 mom. 1-5 

punkterna avsedda utrymmena, dock inte i utrymmen avsedda för barnomsorg, 
skolverksamhet, (uteslutning) annan verksamhet för barn eller, ftJrutom fiJr patienter, i 
utrymmen avsedda fiJr hälso- eller sjukvård. 

(3 mom. lika som i framställningen). 

4a § 
(Uteslutes). 

5 och 8 §§ 
(Lika som i framställningen). 

13 § 
(Lika som i lagutskottets betänkande). 

13a, 14 och 15 §§ 
(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. 
(2 mom. uteslutes). 

Mariehamn den 23 april 1992 

På stora utskottets vägnar: 

Bert Häggblom 
ordförande 

Pehr Karlström 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Häggblom, ledamöterna 
Björling, Englund, Lars Holmberg, Lund, Siren och Sjöstrand samt ersättarna Flodin, 
Häger och Christer Jansson (delvis). 


