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§ 146
Svar på medborgarförslag - Låt inte personal på
skola och fritidshem snusa under arbetstid
(KSKF/2016:514)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att inte låta personal i skolan och på fritids snusa
under arbetstid har lämnats in den 27 september 2016. Motivering och
argument för förslaget är att personalen borde vara ett föredöme för barnen
och inte använda tobak. Det luktar inte gott och det är inte trevligt att ha en
snusare hängande över sig.
Torshälla stads nämnd och barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över
förslaget och föreslår att det ska avslås.
Kommunledningskontorets synpunkter

Det tobaksförebyggande arbetet som idag bedrivs i Sverige består av ett brett
samhällsarbete med flera strategier och åtgärder: lagstiftning, en aktiv
prispolitik, aktiva informationsinsatser, utbildning, tillsyn och
tobakssavvänjning. Alla dessa åtgärder är viktiga för att minska
tobaksbruket.
Kommunledningskontoret anser att ett viktigt steg för kommunen är att
behålla och tillföra god kompetens inom området samt att följa redan
etablerade lagar och kontinuerligt följa utvecklingen kring dessa frågor.
I dagsläget delar kommunledningskontoret yttrandena från Torshälla stads
nämnd samt barn och utbildningsnämnden och anser att medborgarförslaget
ska avslås.
Personalutskottet föreslår i beslut 2017-04-21, § 24, att medborgarförslaget ska
avslås.
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 15:30-15:35.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) och Mikael Edlund (S) yrkar bifall till personalutskottets förslag
innebärande att medborgarförslaget avslås.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-05-30
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_____

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens personalutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-04-21
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§ 24
Svar på medborgarförslag - Låt inte personal på
skola och fritidshem snusa under arbetstid
(KSKF/2016:514)
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att inte låta personal i skolan och på fritids snusa
under arbetstid har lämnats in den 27 september 2016. Motivering och
argument för förslaget är att personalen borde vara ett föredöme för barnen
och inte använda tobak. Det luktar inte gott och det är inte trevligt att ha en
snusare hängande över sig.
Torshälla stads nämnd och barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över
förslaget och föreslår att det ska avslås.
Kommunledningskontorets synpunkter
Det tobaksförebyggande arbetet som idag bedrivs i Sverige består av ett brett
samhällsarbete med flera strategier och åtgärder: lagstiftning, en aktiv
prispolitik, aktiva informationsinsatser, utbildning, tillsyn och
tobakssavvänjning. Alla dessa åtgärder är viktiga för att minska
tobaksbruket.
Kommunledningskontoret anser att ett viktigt steg för kommunen är att
behålla och tillföra god kompetens inom området samt att följa redan
etablerade lagar och kontinuerligt följa utvecklingen kring dessa frågor.
I dagsläget delar kommunledningskontoret yttrandena från Torshälla stads
nämnd samt barn och utbildningsnämnden och anser att medborgarförslaget
ska avslås.
_____

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
HR
Kajsa Mumm, 016-7103176
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2017-04-06

Kommunstyrelsens personalutskott

Svar på medborgarförslag om snusförbud på
skolor och fritids i Eskilstuna
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att inte låta personal i skolan och på fritis snusa
under arbetstid har lämnats in den 27 september 2016. Motivation och
argument för förslaget är att personalen borde vara ett föredöme för barnen
och inte använda tobak. Det luktar inte gott och det är inte trevligt att ha en
snusare hängande över sig.
Torshälla stads nämnd och barn och utbildningsnämnden har yttrat sig över
förslaget och föreslår att det ska avslås med nedanstående motivering.
Eskilstuna kommun har riktlinjer för rökfri arbetstid. Snus är i större
utsträckning var och ens angelägenhet eftersom det inte skadar eller påverkar
någon annans hälsa. Kommunen har valt att inte införa totalt tobaksförbud,
bland annat för att tobakslagen enbart stödjer rätten till rökfri arbetsmiljö.
Torshällas stads nämnd instämmer med förslagsställaren att medarbetare
alltid ska vara ett föredöme för barn och elever i förskola, skola och
fritidshem och att det kan vara en rekommendation att medarbetare bör avstå
från att snusa under arbetstid.

Postadress

Besöksadress
E-post

Telefon, växel

016-710 10 00

Fax

Mobiltelefon

Webbplats

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Datum

Eskilstuna kommun
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2017-04-06

Kommunledningskontorets synpunkter
Det tobaksförebyggande arbetet som idag bedrivs i Sverige består av ett brett
samhällsarbete med flera strategier och åtgärder: lagstiftning, en aktiv
prispolitik, aktiva informationsinsatser, utbildning, tillsyn och
tobakssavvänjning. Alla dessa åtgärder är viktiga för att minska
tobaksbruket.
Kommunledningskontoret anser att ett viktigt steg för kommunen är att
behålla och tillföra god kompetens inom området samt att följa redan
etablerade lagar och kontinuerligt följa utvecklingen kring dessa frågor.
I dagsläget delar kommunledningskontoret yttrandena från Torshälla stads
nämnd samt barn och utbildningsnämnden och anser att medborgarförslaget
ska avslås.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Annika Tjernström
HR-direktör

Postadress

Besöksadress
E-post

Telefon, växel

016-710 10 00

Fax
Webbplats

Mobiltelefon

Protokollsutdrag

Torshälla stads nämnd

Sammanträdesdatum

2017-02-28
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§ 16
Yttrande över remiss - Medborgarförslag - Låt inte
personal på skola och fritidshem snusa under
arbetstid (TSN/2016:154)
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 25 januari 2017, förslag till
beslut.
Ett medborgarförslag om att inte låta personal i skolan och på fritids inte snusa
under arbetstid har lämnats in till Kommunfullmäktige och remitterats till Torshälla
stads nämnd för yttrande inför beslut.
Förslaget är till stor del en fråga om att skolans personal ska vara ett föredöme för
eleverna att inte använda tobak samt att det inte luktar gott.
Eskilstuna kommun har riktlinjer för rökfri arbetstid. Snus är i större utsträckning
var och ens angelägenhet eftersom det inte skadar eller påverkar någon annans
hälsa. Kommunen har valt att inte införa totalt tobaksförbud, bland annat för att
tobakslagen enbart stödjer rätten till rökfri arbetsmiljö.
Nämnden instämmer med förslagsställaren att medarbetare alltid ska vara ett
föredöme för barn och elever i förskola, skola och fritidshem och att det kan vara
en rekommendation att medarbetare bör avstå från att snusa under arbetstid.
Föredragande: Ingrid Sköldmo
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Torshälla stads nämnd
Torshälla stads förvaltning
Ledning/administration
Ulrika Hansson 016-710 73 25

2017-01-25
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TSN/2016:154

Torshälla stads nämnd

Yttrande över medborgarförslag - Låt inte personal
på skola och fritidshem snusa under arbetstid
Förslag till beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att inte låta personal i skolan och på fritids inte snusa
under arbetstid har lämnats in till Kommunfullmäktige och remitterats till Torshälla
stads nämnd för yttrande inför beslut.
Förslaget är till stor del en fråga om att skolans personal ska vara ett föredöme för
eleverna att inte använda tobak samt att det inte luktar gott.
Eskilstuna kommun har riktlinjer för rökfri arbetstid. Snus är i större utsträckning
var och ens angelägenhet eftersom det inte skadar eller påverkar någon annans
hälsa. Kommunen har valt att inte införa totalt tobaksförbud, bland annat för att
tobakslagen enbart stödjer rätten till rökfri arbetsmiljö.
Nämnden instämmer med förslagsställaren att medarbetare alltid ska vara ett
föredöme för barn och elever i förskola, skola och fritidshem och att det kan vara
en rekommendation att medarbetare bör avstå från att snusa under arbetstid.
TORSHÄLLA STADS FÖRVALTNING

Ingrid Sköldmo
Förvaltningschef
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-02-16
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§6
Yttrande över medborgarförslag - Låt inte personal
på skola och fritidshem snusa under arbetstid
(BUN/2016:487)
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen uppdrog 2016-11-21 barn- och utbildningsnämnden att yttra sig
över ett medborgarförslag om att personal i skolan och på fritids inte ska snusa
under arbetstid.
Förslaget är till stor del en fråga om att skolans personal ska vara ett föredöme för
eleverna att inte använda tobak samt att det inte luktar gott.
Eskilstuna kommun har riktlinjer för rökfri arbetstid. Snus är i större utsträckning
var och ens angelägenhet eftersom det inte skadar eller påverkar någon annans
hälsa. Kommunen har valt att inte införa totalt tobaksförbud, bland annat för att
tobakslagen enbart stödjer rätten till rökfri arbetsmiljö.

Yrkande
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
________
Utdrag till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen
HR-enheten
Lena Karlsson 016-710 97 45
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2017-01-19
BUN/2016:487

Barn- och
utbildningsnämnden

Yttrande över medborgarförslag - Låt inte personal
på skola och fritidshem snusa under arbetstid
Förslag till beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen uppdrog 2016-11-21 barn- och utbildningsnämnden att yttra sig
över ett medborgarförslag om att personal i skolan och på fritids inte ska snusa
under arbetstid.
Förslaget är till stor del en fråga om att skolans personal ska vara ett föredöme för
eleverna att inte använda tobak samt att det inte luktar gott.
Eskilstuna kommun har riktlinjer för rökfri arbetstid. Snus är i större utsträckning
var och ens angelägenhet eftersom det inte skadar eller påverkar någon annans
hälsa. Kommunen har valt att inte införa totalt tobaksförbud, bland annat för att
tobakslagen enbart stödjer rätten till rökfri arbetsmiljö.
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Åsa Lundkvist
Förvaltningschef

Lena Karlsson
HR-chef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-10-27
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§ 228
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Låt inte personal på skola och
fritidshem snusa under arbetstid (KSKF/2016:514)
Beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämnas
därefter till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att inte låta personal på skola och fritidshem snusa under
arbetstid har lämnats in till kommunfullmäktige den 27 september 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella
krav som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av
kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning och därefter överlämnas till kommunfullmäktige
för beslut. I beredningen av ärendet ska kommunstyrelsen inhämta yttrande från
barn- och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR, för åtgärd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben, för remittering

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

