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§ 149
Svar på medborgarförslag – Inför rökförbud på
kommunala lek- och badplatser (KSKF/2018:22)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget förklaras besvarat.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda
förutsättningarna för införande av rökförbud på kommunala lek- och badplatser.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
9 maj 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag om att
införa rökförbud på kommunala lek- och badplatser lämnades in till
kommunfullmäktige den 31 december 2017. Medborgarförslaget remitterades till
kommunstyrelsen för beslut vid sammanträdet den 14 februari 2018, § 29, som i sin
tur remitterade förslaget till kultur- och fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden
och Torshälla stads nämnd för yttrande. Med utgångspunkt från remissvaren och
utifrån hälso- och miljövinster ser kommunledningskontoret positivt på ett
rökförbud på kommunala lek- och badplatser. Förutsättningarna för ett införande av
rökförbud behöver dock utredas.
Att införa ett förbud mot rökning på kommunens badplatser och lekplatser skulle
vara ett led i att öka livskvaliteten för invånare i Eskilstuna kommun. Kultur- och
fritidsnämndens menar också att genom ett rökförbud så skulle tillgängligheten öka
på badplatser och lekplatser för kvinnor och män, samt flickor och pojkar som lider
av problem med luftrören, har astma eller är allergiska mot röken. Det skulle
dessutom bidra till en förbättring av miljön. Om ett beslut tas om att förbjuda
rökning på bad- och lekplatser behöver det klargöras var kontrollansvaret ligger
och rutiner för anmälan om någon bryter mot förbudet.
Torshälla stads nämnd hänvisar till att det finns mycket forskning och många
kartläggningar som visar att rökning och passiv rökning har en negativ inverkan på
hälsan. Ett beslut om rökförbud skulle innebära ökad tillgänglighet på de
kommunala lek- och badplatserna, för kvinnor, män, samt flickor och pojkar.
Nämnden menar att om ett beslut införs om att förbjuda rökning på de kommunala
lek- och badplatserna behöver det klargöras var kontrollansvaret ligger och rutiner
för anmälan om förbudet bryts emot.
Stadsbyggnadsnämnden anser att förslaget om att införa rökförbud går helt i hand
med det egna arbetet kring att förbättra hälsan samt att skapa så säkra miljöer som
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möjligt för barn. Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för övervägande del av
kommunens drygt 100 lekplatser på allmän platsmark. Nämnden vill med
lekplatserna tillhandahålla miljöer för barn där de kan leka och röra sig för att
främja deras utveckling och hälsa.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret ställer sig positiv till medborgarförslagets intentioner.
Regeringens förslag om en ny tobakslag stödjer förutsättningarna för ett eventuellt
införande av rökförbud på kommunala lek- och badplatser. Eskilstuna kommun är
en av de 184 kommuner, landsting, myndigheter och organisationer som står
bakom Tobacco Endgame, ett rökfritt Sverige 2025. Det behövs en kraftsamling på
olika sätt för att uppnå målet som innebär att rökningen ska upphöra eller minska
så att mindre än 5 procent av befolkningen röker senast år 2025. I Eskilstuna
kommunkoncern finns också en policy för jämlik hälsa och social hållbarhet. Den
policyn har sin utgångspunkt i de nationella övergripande folkhälsomålen. Där står
i Målområde 11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från
narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. I
beskrivningen betonas det att det behövs åtgärder för att minska skador på grund av
tobak, alkohol, spel, narkotika och dopning. De nationella folkhälsomålens
värdegrund vilar bland annat på FNs globala mål i Agenda 2030. Målområde 3.
Säkerställa hälsoasamma liv och främja välbefinnande för alla åldrar.
Det finns mycket forskning som visar att rökning och passiv rökning har en negativ
inverkan på hälsan och miljön. Att införa ett förbud mot rökning på kommunens
lek- och badplatser skulle vara ett led i att både öka livskvaliteten för kvinnor och
män, pojkar och flickor i Eskilstuna kommun, men också bidra till en förbättring av
miljön.
Med stöd ifrån forskning, olika styrdokument och tydliga övergripande mål så
föreslås att kommunledningskontoret utreder vad ett rökförbud på kommunala lekoch badplatser skulle innebära. Det kan finnas ett värde i att vänta in regeringens
förslag om en ny tobakslag, för att underlätta utredningen. I arbetet med att utreda
förutsättningarna för ett införande, är det viktigt att klargöra kontrollansvaret och
hur rutinerna för anmälan ska se ut om någon bryter mot förbudet. Utformningen
av skyltar samt information om rökförbudet behöver se likadant ut oavsett vilka
inom kommunkoncernen som ansvarar för området.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) och Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag.
______
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om att införa rökförbud
på kommunala lek- och badplatser.
Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget förklaras besvarat.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda
förutsättningarna för införande av rökförbud på kommunala lek- och
badplatser.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att införa rökförbud på kommunala lek- och badplatser
lämnades in till kommunfullmäktige den 31 december 2017. Medborgarförslaget
remitterades till kommunstyrelsen för beredning vid sammanträdet den 14 februari
2018, § 29 som i sin tur remitterade förslaget till kultur- och fritidsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden och Torshälla stads nämnd för yttrande.
Med utgångspunkt från remissvaren från remissinstanserna och utifrån de hälsooch miljövinster så ser kommunledningskontoret positivt på ett rökförbud på
kommunala lek- och badplatser. Det behöver dock utredas för att se över
förutsättningarna för ett införande av rökförbud.
Argument som förslagsställaren tar upp är att år 2003 antog riksdagen
propositionen ”Mål för folkhälsan” där det slås fast att ingen ofrivilligt ska utsättas
för tobaksrök. Efter det så har rökförbud införts på restauranger och andra
serveringsställen. Flera kommuner har sedan gått vidare med att lokalt införa
rökförbud eller uppmaningar till rökfrihet. Argument finns också kring kopplingen
mellan rökning, passiv rökning och skadeverkningar på hälsan och barnens rätt till
en rökfri uppväxt. Förslagsställaren hänvisar också till forskning och utredningar.
Kultur och fritidsnämndens yttrande
Nämnden godkänner yttrandet och översänder det till kommunstyrelsen. Beslutet
grundar sig i att det finns mycket forskning och många kartläggningar som visar att
rökning och passiv rökning har en negativ inverkan på hälsan. Att införa ett förbud
mot rökning på kommunens badplatser och lekplatser skulle vara ett led i att öka
livskvaliteten för invånare i Eskilstuna kommun. Nämnden menar också att genom
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ett rökförbud så skulle tillgängligheten öka på badplatser och lekplatser för kvinnor
och män, samt flickor och pojkar som lider av problem med luftrören, har astma
eller är allergiska mot röken. Det skulle dessutom bidra till en förbättring av
miljön.
Om ett beslut tas om att förbjuda rökning på bad- och lekplatser behöver det
klargöras var konrollansvaret ligger och rutiner för anmälan om någon bryter mot
förbudet.
Torshälla stads nämnds yttrande
Nämnden godkänner yttrandet med kommentaren att förutsättningar för införandet
bör utredas vidare samt överlämnas till kommunstyrelsen.
Torshälla stads nämnd ansvarar för 12 av kommunens drygt 100 lekplatser på
allmän platsmark. Nämnden vill med lekplatserna tillhandahålla miljöer för barn
där de kan leka och röra sig för att främja utveckling och hälsa. Förslaget om att
införa rökförbud går helt i linje med Eskilstuna kommuns arbete kring att förbättra
hälsan. Torshälla stads nämnd hänvisar till att det finns mycket forskning och
många kartläggningar som visar att rökning och passiv rökning har en negativ
inverkan på hälsan. Ett beslut om rökförbud skulle innebära ökad tillgänglighet på
de kommunala lek- och badplatserna, för kvinnor, män, samt flickor och pojkar.
Nämnden menar att om ett beslut införs om att förbjuda rökning på de kommunala
lek- och badplatserna behöver det klargöras var kontrollansvaret ligger och rutiner
för anmälan om förbudet bryts.
Stadsbyggnadsnämndens yttrande
Nämnden godkänner yttrandet och översänder det till kommunstyrelsen.
Nämnden anser att förslaget om att införa rökförbud går helt i hand med det egna
arbetet kring att förbättra hälsan samt att skapa så säkra miljöer som möjligt för
våra barn. Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för övervägande av kommunens
drygt 100 lekplatser på allmän platsmark. Nämnden vill med lekplatserna
tillhandahålla miljöer för barn där de kan leka och röra sig för att främja deras
utveckling och hälsa. Nämnden kan om beslutet införs, informera om att
lekplatserna är rökfria både på eskilstuna.se och i sociala medier. Nämnden kan
dessutom ta fram nya lekplatsskyltar med integrerade symboler för rökförbud och
placera ut på de kommunala allmänna lekplatserna. I och med att det finns en skylt
på platsen att hänvisa till blir det lättare för andra medborgare att säga ifrån om
någon röker på platsen.
Kommunledningskontorets synpunkter
I den lagrådsremiss som regeringen har skrivit fram, föreslås att den nuvarande
tobakslagen (1993:581) upphävs och ersätts med en ny lag om tobak och liknande
produkter. Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser
utomhus, nämligen uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen
som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas
av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser
huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, och lekplatser som allmänheten har
tillträde till. Den nya tobakslagen kommer i så fall att gälla från och med den 1
januari 2019.
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Kommunledningskontoret ställer sig positiv till medborgarförslagets intentioner.
Regeringens förslag om en ny tobakslag stödjer förutsättningarna för ett eventuellt
införande av rökförbud på kommunala lek- och badplatser. Eskilstuna kommun är
en av de 184 kommuner, landsting, myndigheter och organisationer som står
bakom Tobacco Endgame, ett rökfritt Sverige 2025. Det behövs en kraftsamling på
olika sätt för att uppnå målet som innebär att rökningen ska upphöra eller minska
så att mindre än 5 procent av befolkningen röker senast år 2025. I Eskilstuna
kommunkoncern finns också en policy för jämlik hälsa och social hållbarhet. Den
policyn har sin utgångspunkt i de nationella övergripande folkhälsomålen. Där står:
Målområde 11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika
och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. I
beskrivningen betonas det att det behövs åtgärder för att minska skador på grund av
tobak, alkohol, spel, narkotika och dopning. De nationella folkhälsomålens
värdegrund vilar bland annat på FNs globala mål i Agenda 2030. Målområde 3.
Säkerställa hälsoasamma liv och främja välbefinnande för alla åldrar.
Det finns mycket forskning som visar att rökning och passiv rökning har en negativ
inverkan på hälsan och miljön. Det finns ett säkerställt samband mellan passiv
rökning och en ökad risk för hjärtsjukdom, lungcancer, stroke och irritation i
näshålorna. Det finns också indikationer som pekar på möjliga samband med ett
femtiotal andra rökrelaterade sjukdomar så som exempelvis bröstcancer. Passiv
rökning har också en direkt påverkan på hälsan, till exempel för personer med
astmabesvär. Att få i sig tobaksrök via passiv rökning påverkar också barns hälsa
negativt.
Att införa ett förbud mot rökning på kommunens lek- och badplatser skulle vara ett
led i att både öka livskvaliteten för kvinnor och män, pojkar och flickor i Eskilstuna
kommun men också bidra till en förbättring av miljön. En fimp som hamnar på
marken tar mellan 3-5 år att brytas ner. Det skulle också vara en viktig signal till
pojkar och flickor att rökfritt är det normala och i bästa fall börjar färre att röka.
Tobaksfrågan överlag kommer att vara en viktig fråga för många framöver.
Förutom landstingets kraftsamling för att minska rökningen, så kommer också
skolan, ung fritid och andra kommunala verksamheter bli viktiga för att nå målet
om ett rökfritt Sverige 2025 samt de nationella målen som utgår ifrån Agenda
2030.
Ett förslag på en plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak för åren
2019-2021 har skrivits fram där konkreta åtgärder finns och som även det ska bidra
till att uppnå målen.
Med stöd ifrån forskning, olika styrdokument och tydliga övergripande mål så
föreslås att kommunledningskontoret utreder vad ett rökförbud på kommunala lekoch badplatser skulle innebära. Det kan finnas ett värde i att vänta in regeringens
förslag om en ny tobakslag, för att underlätta utredningen. I arbetet med att utreda
förutsättningarna för ett införande, är det i så fall viktigt att klargöra
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kontrollansvaret och hur rutinerna för anmälan ska se ut om någon bryter mot
förbudet. Utformningen av skyltar samt information om rökförbudet behöver se
likandan ut oavsett vilka inom koncernen som ansvarar för området.
Konsekvenser för hållbar utveckling
Tobaksrökning innebär stora hälsorisker och är ofta inkörsporten till användning av
andra droger. Fortfarande står tobakskonsumtionen för en väsentlig del av
sjukdomsbördan i landet. Vid den senaste jämförelsen stod tobak för omkring
8 procent, vilket är mer än dubbelt så mycket som den sjukdomsbörda som
orsakades av alkohol och narkotika. Förutom de nationella folkhälsomålen med
utgångspunkt i FNs globala mål i Agenda 2030 finns regeringens mål att nå ett
rökfritt Sverige 2025. Minskad rökning kommer att innebära en minskning av
medicinska skadeverkningar som rökningen innebär men också bidra till en bättre
miljö.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Marita Skog
Utvecklingsdirektör

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Torshälla stads nämnd
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§ 37
Yttrande över remiss - Medborgarförslag - Inför
rökförbud på kommunala lek- och badplatser
(TSN/2018:21)
Beslut
1. Nämnden godkänner yttrandet med ändringen att ”Medborgarförslaget
anses besvarat och förutsättningar för införande utreds vidare”.
2. Yttrandet skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat och förutsättningar för införande utreds vidare.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret ger i skrivelse, daterad den 28 mars 2018, förslag till
beslut.
Ett medborgarförslag om att införa rökförbud på kommunala lek- och badplatser,
har lämnats in till kommunfullmäktige den 31 december 2017.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut. Ärendet remitteras till Kultur- och fritidsnämnden,
Stadsbyggnadsnämnden och Torshälla stads nämnd för yttrande. Yttrandet ska ha
inkommit till kommunstyrelsen senast den 25 april 2018.
Torshälla stads nämnd yttrande
Med hänvisning till de hälso- och miljövinster som finns med rökförbud ser
nämnden positivt på ett förbud på badplatser och i lekparker.
Torshälla stads nämnd ansvarar för 12 av kommunens drygt 100 lekplatser på
allmän platsmark. Nämnden vill med lekplatserna tillhandahålla miljöer för barn
där de kan leka och röra sig för att främja utveckling och hälsa. Säkerhet är mycket
viktigt i dessa miljöer för att minimera risker för skador. Förslaget om att införa
rökförbud går helt i linje med vårt eget arbete kring att förbättra hälsan samt att
skapa så säkra miljöer som möjligt för våra barn.
Regeringen föreslår i proposition ”2017/18:156 Lag om tobak och liknande
produkter”, från 25 januari 2018, att rökförbudet vidgas till att gälla vissa allmänna
platser utomhus, bland annat lekplatser. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1
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januari 2019. I förslaget föreslår regeringen att den som äger eller på annan grund
disponerar över ett område utomhus som omfattas av rökförbud ska ansvara för att
rökförbudet upprätthålls. Kraven på den som ansvarar för att rökförbudet uppehålls
”ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med
information och tillsägelser”. Beslut om proposition ”2017/18:156 Ny lag om tobak
och liknande produkter” tas i riksdagen 2018-05-16. I förslaget nämns inte
badplatser.
Om proposition ”2017/18:156 Lag om tobak och liknande produkter” avslås i
riksdagen eller skjuts på framtiden 2018-05-16 kan förvaltningarna med hjälp av
kommunjuristerna utreda om det är möjligt att reglera rökförbud på lekplatser och
badplatser i exempelvis i kommunens lokala ordningsföreskrifter.
I Eskilstuna kommunkoncern finns en policy för jämlik hälsa och social hållbarhet.
Den policyn har sin utgångspunkt i de nationella övergripande folkhälsomålen. Där
står det: Målområde 11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från
narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. I
beskrivningen betonas det att det behövs åtgärder för att minska skador på grund av
tobak, alkohol, spel, narkotika och dopning.
De nationella folkhälsomålens värdegrund vilar bland annat på FNs globala mål i
Agenda 2030. Målområde 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande
för alla åldrar.
Idag finns det mycket forskning och många kartläggningar som visar att rökning
och passiv rökning har en negativ inverkan på hälsan. Att införa ett förbud mot
rökning på kommunens badplatser och lekparker skulle vara ett led i att öka
livskvaliteten för invånare i Eskilstuna kommun. Det skulle också vara en viktig
signal till pojkar och flickor att rökfritt är det normala och i bästa fall börjar färre
att röka.
Genom ett rökförbud skulle tillgängligheten öka på badplatser och lekplatser för
kvinnor och män, samt flickor och pojkar som lider av problem med luftrören, har
astma eller är allergiska mot röken.
Ett rökförbud skulle även bidra till en förbättring av miljön. En fimp som hamnar
på marken tar mellan 3-5 år att brytas ner. Filtret på fimpen innehåller många olika
farliga ämnen för naturen – bland annat cellulosaacetat, ett slags plast, och
kadmium som även finns i batterier.
Generellt sett minskar rökningen i Sverige och ett rökförbud på badplatser och
lekplatser kan bidra till att ännu färre röker.
Införs ett beslut om att förbjuda rökning på bad- och lekplatser behöver det
klargöras var kontrollansvaret ligger och rutiner för anmälan om förbudet bryts.
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Riktlinjerna behöver komma centralt ifrån för att bli likvärdiga över
kommunkoncernen.
Utformningen av skyltar samt information om rökförbudet behöver se likadana ut
oavsett vilka inom koncernen som ansvarar för området.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Är integrerat i svaret.

Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med en ändring att
Medborgarförslaget anses besvarat och förutsättningar för införande utreds vidare.
Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Propositionsordning
Ordföranden finnar att det finns följande yrkanden:
Lars-Göran Karlsson (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag med en
ändring att Medborgarförslaget anses besvarat och förutsättningar för införande
utreds vidare.
Magnus Arreflod (MP) yrkande om bifall till medborgarförslaget.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer förslagen
mot varandra. Torshälla stads nämnd godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att Torshälla stads nämnd
beslutat att bifalla förvaltningens förslag med ändringen att ”Medborgarförslaget
anses besvarat och förutsättningar för införande utreds vidare”.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Torshälla stads nämnd

Yttrande över medborgarförslag - Inför
rökförbud på kommunala lek- och badplatser
Förslag till beslut
Nämnden godkänner yttrandet och översänder det till kommunstyrelsen

Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget bifalles och förutsättningar för införande utreds vidare.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att införa rökförbud på kommunala lek- och badplatser,
har lämnats in till kommunfullmäktige den 31 december 2017.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut. Ärendet remitteras till Kultur- och fritidsnämnden,
Stadsbyggnadsnämnden och Torshälla stads nämnd för yttrande. Yttrandet ska ha
inkommit till kommunstyrelsen senast den 25 april 2018.
Torshälla stads nämnd yttrande
Med hänvisning till de hälso- och miljövinster som finns med rökförbud ser
nämnden positivt på ett förbud på badplatser och i lekparker.
Torshälla stads nämnd ansvarar för 12 av kommunens drygt 100 lekplatser på
allmän platsmark. Nämnden vill med lekplatserna tillhandahålla miljöer för barn
där de kan leka och röra sig för att främja utveckling och hälsa. Säkerhet är mycket
viktigt i dessa miljöer för att minimera risker för skador. Förslaget om att införa
rökförbud går helt i linje med vårt eget arbete kring att förbättra hälsan samt att
skapa så säkra miljöer som möjligt för våra barn.
Regeringen föreslår i proposition ”2017/18:156 Lag om tobak och liknande
produkter”, från 25 januari 2018, att rökförbudet vidgas till att gälla vissa allmänna
platser utomhus, bland annat lekplatser. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1
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januari 2019. I förslaget föreslår regeringen att den som äger eller på annan grund
disponerar över ett område utomhus som omfattas av rökförbud ska ansvara för att
rökförbudet upprätthålls. Kraven på den som ansvarar för att rökförbudet uppehålls
”ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med
information och tillsägelser”. Beslut om proposition ”2017/18:156 Ny lag om tobak
och liknande produkter” tas i riksdagen 2018-05-16. I förslaget nämns inte
badplatser.
Om proposition ”2017/18:156 Lag om tobak och liknande produkter” avslås i
riksdagen eller skjuts på framtiden 2018-05-16 kan förvaltningarna med hjälp av
kommunjuristerna utreda om det är möjligt att reglera rökförbud på lekplatser och
badplatser i exempelvis i kommunens lokala ordningsföreskrifter.
I Eskilstuna kommunkoncern finns en policy för jämlik hälsa och social hållbarhet.
Den policyn har sin utgångspunkt i de nationella övergripande folkhälsomålen. Där
står det: Målområde 11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från
narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. I
beskrivningen betonas det att det behövs åtgärder för att minska skador på grund av
tobak, alkohol, spel, narkotika och dopning.
De nationella folkhälsomålens värdegrund vilar bland annat på FNs globala mål i
Agenda 2030. Målområde 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande
för alla åldrar.
Idag finns det mycket forskning och många kartläggningar som visar att rökning
och passiv rökning har en negativ inverkan på hälsan. Att införa ett förbud mot
rökning på kommunens badplatser och lekparker skulle vara ett led i att öka
livskvaliteten för invånare i Eskilstuna kommun. Det skulle också vara en viktig
signal till pojkar och flickor att rökfritt är det normala och i bästa fall börjar färre
att röka.
Genom ett rökförbud skulle tillgängligheten öka på badplatser och lekplatser för
kvinnor och män, samt flickor och pojkar som lider av problem med luftrören, har
astma eller är allergiska mot röken.
Ett rökförbud skulle även bidra till en förbättring av miljön. En fimp som hamnar
på marken tar mellan 3-5 år att brytas ner. Filtret på fimpen innehåller många olika
farliga ämnen för naturen – bland annat cellulosaacetat, ett slags plast, och
kadmium som även finns i batterier.
Generellt sett minskar rökningen i Sverige och ett rökförbud på badplatser och
lekplatser kan bidra till att ännu färre röker.
Införs ett beslut om att förbjuda rökning på bad- och lekplatser behöver det
klargöras var kontrollansvaret ligger och rutiner för anmälan om förbudet bryts.
Riktlinjerna behöver komma centralt ifrån för att bli likvärdiga över
kommunkoncernen.
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Utformningen av skyltar samt information om rökförbudet behöver se likadana ut
oavsett vilka inom koncernen som ansvarar för området.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Är integrerat i svaret.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Eva Königsson
Förvaltningschef
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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§ 25
Remiss - Medborgarförslag - Inför rökförbud på
kommunala lek- och badplatser (KFN/2018:88)

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet och översänder det till
kommunstyrelsen.

Yrkanden
Marielle Lahti (MP), Anita Nygren (SD) och Anneli Klavins Nyström (M) yrkar
bifall till framställan.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att införa rökförbud på kommunala lek- och badplatser,
lämnades in till kommunfullmäktige den 31 december 2017.
Remissinstanser är kultur- och fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och
Torshälla stads nämnd.
Med hänvisning till de hälso- och miljövinster som finns med rökförbud ser kulturoch fritidsnämnden positivt på ett förbud på badplatser och i lekparker.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att införa rökförbud på kommunala lek- och badplatser,
har lämnats in till kommunfullmäktige den 31 december 2017.
Förslagställaren tar upp att både eget bruk av tobak och passiv rökning kan vara
skadligt. Det finns hänvisningar till forskning och utredningar.

Yttrande
I Eskilstuna kommunkoncern finns en policy för jämlik hälsa och social hållbarhet.
Den policyn har sin utgångspunkt i de nationella övergripande folkhälsomålen. Där
står det: Målområde 11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från
narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. I
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beskrivningen betonas det att det behövs åtgärder för att minska skador på grund av
tobak, alkohol, spel, narkotika och dopning.
De nationella folkhälsomålens värdegrund vilar bland annat på FNs globala mål i
Agenda 2030. Målområde 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande
för alla åldrar.
Idag finns det mycket forskning och många kartläggningar som visar att rökning
och passiv rökning har en negativ inverkan på hälsan. Att införa ett förbud mot
rökning på kommunens badplatser och lekparker skulle vara ett led i att öka
livskvaliteten för invånare i Eskilstuna kommun. Det skulle också vara en viktig
signal till pojkar och flickor att rökfritt är det normala och i bästa fall börjar färre
att röka.
Genom ett rökförbud skulle tillgängligheten öka på badplatser och lekplatser för
kvinnor och män, samt flickor och pojkar som lider av problem med luftrören, har
astma eller är allergiska mot röken.
Ett rökförbud skulle även bidra till en förbättring av miljön. En fimp som hamnar
på marken tar mellan 3-5 år att brytas ner. Filtret på fimpen innehåller många olika
farliga ämnen för naturen – bland annat cellulosaacetat, ett slags plast, och
kadmium som även finns i batterier.
Generellt sett minskar rökningen i Sverige och ett rökförbud på badplatser och
lekplatser kan bidra till att ännu färre röker.
Införs ett beslut om att förbjuda rökning på bad- och lekplatser behöver det
klargöras var kontrollansvaret ligger och rutiner för anmälan om förbudet bryts.
Riktlinjerna behöver komma centralt ifrån för att bli likvärdiga över
kommunkoncernen.
Utformningen av skyltar samt information om rökförbudet behöver se likadana ut
oavsett vem inom koncernen som ansvarar för området.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Är integrerat i svaret.
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Kultur- och
fritidsnämnden

Yttrande över medborgarförslag - Inför rökförbud på
kommunal lek- och badplatser
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet och översänder det till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att införa rökförbud på kommunala lek- och badplatser,
lämnades in till kommunfullmäktige den 31 december 2017.
Remissinstanser är kultur- och fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och
Torshälla stads nämnd.
Med hänvisning till de hälso- och miljövinster som finns med rökförbud ser kulturoch fritidsnämnden positivt på ett förbud på badplatser och i lekparker.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att införa rökförbud på kommunala lek- och badplatser,
har lämnats in till kommunfullmäktige den 31 december 2017.
Förslagställaren tar upp att både eget bruk av tobak och passiv rökning kan vara
skadligt. Det finns hänvisningar till forskning och utredningar.

Yttrande
I Eskilstuna kommunkoncern finns en policy för jämlik hälsa och social hållbarhet.
Den policyn har sin utgångspunkt i de nationella övergripande folkhälsomålen. Där
står det: Målområde 11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från
narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. I
beskrivningen betonas det att det behövs åtgärder för att minska skador på grund av
tobak, alkohol, spel, narkotika och dopning.
De nationella folkhälsomålens värdegrund vilar bland annat på FNs globala mål i
Agenda 2030. Målområde 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande
för alla åldrar.
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Idag finns det mycket forskning och många kartläggningar som visar att rökning
och passiv rökning har en negativ inverkan på hälsan. Att införa ett förbud mot
rökning på kommunens badplatser och lekparker skulle vara ett led i att öka
livskvaliteten för invånare i Eskilstuna kommun. Det skulle också vara en viktig
signal till pojkar och flickor att rökfritt är det normala och i bästa fall börjar färre
att röka.
Genom ett rökförbud skulle tillgängligheten öka på badplatser och lekplatser för
kvinnor och män, samt flickor och pojkar som lider av problem med luftrören, har
astma eller är allergiska mot röken.
Ett rökförbud skulle även bidra till en förbättring av miljön. En fimp som hamnar
på marken tar mellan 3-5 år att brytas ner. Filtret på fimpen innehåller många olika
farliga ämnen för naturen – bland annat cellulosaacetat, ett slags plast, och
kadmium som även finns i batterier.
Generellt sett minskar rökningen i Sverige och ett rökförbud på badplatser och
lekplatser kan bidra till att ännu färre röker.
Införs ett beslut om att förbjuda rökning på bad- och lekplatser behöver det
klargöras var kontrollansvaret ligger och rutiner för anmälan om förbudet bryts.
Riktlinjerna behöver komma centralt ifrån för att bli likvärdiga över
kommunkoncernen.
Utformningen av skyltar samt information om rökförbudet behöver se likadana ut
oavsett vem inom koncernen som ansvarar för området.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Är integrerat i svaret.
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Eva Königsson
Förvaltningschef

Lena Klintberg
Utvecklare
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§ 88
Yttrande - Medborgarförslag - Inför rökförbud på
kommunala lek- och badplatser
Beslut
Stadsbyggnadsnämnden godkänner yttrandet och översänder det till
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att införa rökförbud på kommunala lek- och badplatser,
lämnades in till kommunfullmäktige den 31 december 2017.
Ärendet remitteras till Kultur- och fritidsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden och
Torshälla stads nämnd för yttrande. Yttrandet ska ha kommit in till
kommunstyrelsen via LEX och på papper senast den 25 april 2018.

Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens drygt 100 lekplatser på
allmän platsmark. Vi vill med våra lekplatser tillhandahålla miljöer för barn där de
kan leka och röra sig för att främja deras utveckling och hälsa. Säkerhet är A och O
i dessa miljöer för att minimera risker för skador. Vi anser att förslaget om att
införa rökförbud går helt i hand med vårt eget arbete kring att förbättra hälsan samt
att skapa så säkra miljöer som möjligt för våra barn.
Regeringen föreslår i proposition ”2017/18:156 Lag om tobak och liknande
produkter”, från 25 januari 2018, att rökförbudet vidgas till att gälla vissa allmänna
platser utomhus, bland annat lekplatser. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1
januari 2019. I förslaget föreslår regeringen att den som äger eller på annan grund
disponerar över ett område utomhus som omfattas av rökförbud ska ansvara för att
rökförbudet upprätthålls. Kraven på den som ansvarar för att rökförbudet uppehålls
”ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med
information och tillsägelser”. Beslut om proposition ”2017/18:156 Ny lag om tobak
och liknande produkter” tas i riksdagen 2018-05-16. I förslaget nämns inte
badplatser.
Om proposition ”2017/18:156 Lag om tobak och liknande produkter” avslås i
riksdagen eller skjuts på framtiden 2018-05-16 kan stadsbyggnadsförvaltningen
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med hjälp av kommunjuristerna se om det är möjligt att reglera rökförbud på
lekplatser exempelvis i kommunens lokala ordningsföreskrifter.
Stadsbyggnadsförvaltningen kan informera om att våra lekplatser är rökfria på
eskilstuna.se och i sociala medier. Vi kan också ta fram nya lekplatsskyltar med
integrerade symboler för rökförbud och placera ut på alla våra allmänna lekplatser.
I och med det finns en skylt på platsen att hänvisa till blir det lättare för andra
medborgare att säga ifrån om någon röker på platsen.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Jan Svensson (L), Joel Hamberg (V), Linus Pettersson Lakso
(MP), Monica Wikberg (M), Nicklas Karlsson (S) och Seppo Vuolteenaho (SD)
yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
--------------------------

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
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SBN/2018:153

Stadsbyggnadsnämnden

Yttrande - Medborgarförslag - Inför rökförbud på
kommunala lek- och badplatser
Förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden godkänner yttrandet och översänder det till
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att införa rökförbud på kommunala lek- och badplatser,
lämnades in till kommunfullmäktige den 31 december 2017.
Ärendet remitteras till Kultur- och fritidsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden och
Torshälla stads nämnd för yttrande. Yttrandet ska ha kommit in till
kommunstyrelsen via LEX och på papper senast den 25 april 2018.

Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens drygt 100 lekplatser på
allmän platsmark. Vi vill med våra lekplatser tillhandahålla miljöer för barn där de
kan leka och röra sig för att främja deras utveckling och hälsa. Säkerhet är A och O
i dessa miljöer för att minimera risker för skador. Vi anser att förslaget om att
införa rökförbud går helt i hand med vårt eget arbete kring att förbättra hälsan samt
att skapa så säkra miljöer som möjligt för våra barn.
Regeringen föreslår i proposition ”2017/18:156 Lag om tobak och liknande
produkter”, från 25 januari 2018, att rökförbudet vidgas till att gälla vissa allmänna
platser utomhus, bland annat lekplatser. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1
januari 2019. I förslaget föreslår regeringen att den som äger eller på annan grund
disponerar över ett område utomhus som omfattas av rökförbud ska ansvara för att
rökförbudet upprätthålls. Kraven på den som ansvarar för att rökförbudet uppehålls
”ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med
information och tillsägelser”. Beslut om proposition ”2017/18:156 Ny lag om tobak
och liknande produkter” tas i riksdagen 2018-05-16. I förslaget nämns inte
badplatser.
Om proposition ”2017/18:156 Lag om tobak och liknande produkter” avslås i
riksdagen eller skjuts på framtiden 2018-05-16 kan stadsbyggnadsförvaltningen
med hjälp av kommunjuristerna se om det är möjligt att reglera rökförbud på
lekplatser exempelvis i kommunens lokala ordningsföreskrifter.
Stadsbyggnadsförvaltningen kan informera om att våra lekplatser är rökfria på
eskilstuna.se och i sociala medier. Vi kan också ta fram nya lekplatsskyltar med
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integrerade symboler för rökförbud och placera ut på alla våra allmänna lekplatser.
I och med det finns en skylt på platsen att hänvisa till blir det lättare för andra
medborgare att säga ifrån om någon röker på platsen.
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

Mathias Thuen
Avdelningschef
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§ 29
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Inför rökförbud på kommunala lek- och
badplatser (KSKF/2018:22)
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att införa rökförbud på kommunala lek- och badplatser,
har lämnats in till kommunfullmäktige den 31 december 2017.
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 överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret
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