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Motion om rökfria entréer i kommunala byggnader
Ylva Strutz, för folkpartiet liberalerna, anför följande i motion 2006-04-09.
På fullmäktige den 24 mars behandlas ett medborgarförslag om att rökare ska
flexa ut från sin arbetsplats och att man ska byta kläder då man går ut för att
röka.
Förslaget till beslut är en kompromiss där kommunen fortsättningsvis ska
arbeta systematiskt med information och motivationshöjande åtgärder för att
minska antalet rökare. Och att största möjliga hänsyn måste tas så att
”kunderna” inte förorsakas problem på grund av röklukt.
Men det förefaller rent generellt som om kommunen inte tar problemet med
rökning och de problem de förorsakar riktigt på allvar.
När jag lämnade fullmäktige vid förra sammanträdet möttes jag av kraftig
röklukt redan vid receptionen. Den tilltog ju närmare entrédörren jag kom.
Det visade sig då att det låg en cigarettfimp och pyrde i en askkopp som var
placerad i direkt anslutning till stadshusets entréer. Det är långt ifrån första
gången det händer. Eftersom rökarna har fått sin askkopp placerad precis vid
entrén blir det ju naturligt att de står där och röker.
Enligt HO:s (Handikappombudsmannens) ”Riktlinjer för en tillgänglig
statsförvaltning” när det gäller rökning går att läsa: Om det vid entrén finns en
anvisad plats för rökare ska denna ligga minst 15 m. från entrén och så att man inte
behöver passera platsen för att ta sig fram till entrén. Platsen skall inte ligga vid
friskluftsintag. Den skall även kunna användas av personer som använder rullstol
d.v.s. den ska vara nåbar för den rullstolsburne.
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Med stöd av ovanstående föreslår jag
-

att kommunfullmäktige beslutar att det omgående ska göras en översyn
av kommunala byggnader för att inventera och åtgärda att kommunen
minst följer HO:s ”Riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning” vad
avser rökning vid entréer.

Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____
CENTRALA ARBETSMILJÖKOMMITTÉNS YTTRANDE
Luleå kommun har för att främja hälsa systematiskt arbetat med
motivationsstödjande åtgärder för att minska nikotinanvändning bland
medarbetarna. I linje med tidigare beslut i Kommunstyrelsen anser CAMK att
rökning och arbete inte hör ihop. Medborgare och brukare av kommunala
tjänster ska, så långt det är möjligt, inte behöva utsättas för tobaksrök. CAMK
anser att tillskapandet av rökfria entréer är ett förslag värt att beakta och att
tekniska nämnden kan få i uppdrag att utforma hur arbetet ska ske och
genomföra detta för samtliga kommunala lokaler. Kostnaden för detta
bedöms vara förhållandevis låg.
Vidare anser CAMK att pedagogiska utemiljöer som exempelvis skolgårdar
och förskolegårdar i frågan ska jämställas med lokaler och att eventuell
rökning ska ske utanför området.
CAMK föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

tillstyrka motionen

-

ge tekniska nämnden i uppdrag att tillskapa rökfria entréer i
kommunala byggnader
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KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDETS YTTRANDE
Kommunala handikapprådet beslutar att tillstyrka motionen.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

tillstyrka motionen

-

ge tekniska nämnden i uppdrag att tillskapa rökfria entréer i
kommunala byggnader.

_____
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillstyrka motionen

-

ge tekniska nämnden i uppdrag att tillskapa rökfria entréer i
kommunala byggnader.

_____
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