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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
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KSKF/2016:514

Remiss från kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Låt inte personal på skola och
fritidshem snusa under arbetstid
Ärendet remitteras till er för yttrande. Yttrandet ska ha kommit in till
kommunstyrelsen via LEX och på papper senast den 8 mars 2017.
Remissinstanser
Barn- och utbildningsnämnden
Personalutskottet
Torshälla Stads nämnd
Ansvarig handläggare på kommunledningskontoret
Annika Tjernström

izi2zuym.shi.rtf

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Ledningsstaben
Kerstin Herbertsson 016-710 18 53
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2016-09-29
KSKF/2016:514

Kommunfullmäktige

Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Låt inte personal på skola och
fritidshem snusa under arbetstid
Förslag till 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.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR, för åtgärd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben, för remittering
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Maria Hoflin
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Kerstin Herbertsson
den 29 september 2016 15:43
ingernouri@mail.com
Tack för ditt medborgarförslag!

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Hej!
Tack för ditt medborgarförslag om att inte låta personal på skola och fritidshem snusa under arbetstid!
Förslaget har fått diarienummer KSKF/2016:514.
Kommunfullmäktige kommer vid sitt sammanträde den 27 oktober att besluta om hur medborgarförslaget ska
hanteras. Sammanträdet hålls i fullmäktigesalen i Stadshuset och börjar klockan 9.00. Cirka en vecka före
sammanträdet kommer föredragningslistan med alla ärenden att publiceras på kommunens webbplats
eskilstuna.se.
Du är välkommen att närvara och lyssna på debatten i fullmäktigesalen. Du har dock inte möjlighet att yttra dig på
fullmäktiges sammanträde. Sammanträdet sänds i webbTV via eskilstuna.se. Du kan också ladda hem sammanträdet
i efterhand som podd från iTunes eller via en podcastapp i en iPhone.
Med vänlig hälsning,
Kerstin Herbertsson

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Kerstin Herbertsson
Eskilstuna kommun
Kommunledningskontoret
Ledningsstaben
631 86 Eskilstuna
Tfn: 016-710 18 53
http://eskilstuna.se
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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
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