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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 140 Dnr KS/2021:189-003

Riktlinje för rökfri arbetstid 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. upphäva beslut i KF § 95, 2013-09-30, Policy för rökfri arbetstid,

2. anta riktlinjer för rökfri arbetstid, daterade 2021-04-20.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunstyrelsens beslut.

Beskrivning av ärendet
Strängnäs kommuns policy för rökfri arbetstid antogs år 2014 och är i behov av 
revidering. Kommunstyrelsen föreslår i samband med revideringen att policyn 
för rökfri arbetstid upphävs och istället antas som en riktlinje. Detta med 
anledning av att rökfri arbetstid är en del i arbetsmiljön och kan således läggas 
som en riktlinje under Arbetsmiljöpolicyn. 

De största förändringarna:
- I riktlinjen föreslås att rökning under pauser eller måltidsuppehåll inte är 

tillåtet. 
- Rökning under arbetstid är att betrakta som olovlig frånvaro.
- Medarbetare som använder arbetskläder som har tillhandahållits av 

arbetsgivaren, ska vid rökning under rast byta om till privata kläder.
- Arbetsgivaren (arbetsplatsen), genom företagshälsovården, erbjuder 

tobaksavvänjning i form av kunskap, stöd och motivation på både grupp- 
och individnivå.

Föreslagen riktlinje är framtagen av HR-avdelningen. Förslaget har förankrats 
genom remissförfarande i organisationen till såväl förvaltningens ledningsgrupp 
som fackliga organisationer. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Vissa utgifter kan uppkomma för enskild arbetsplats, med anledning av förslaget 
som innebär att erbjuda medarbetare stöd, genom företagshälsovården för 
tobaksavvänjning på grupp- och individnivå. 

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-12
Förslag, Riktlinje för rökfri arbetstid, 2021-04-30

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
HR-avdelningen för kännedom
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Kommunstyrelsen 

Riktlinjer för rökfri arbetstid

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. upphäva beslut i KF § 95, 2013-09-30, Policy för rökfri arbetstid,

2. anta riktlinjer för rökfri arbetstid, daterade 2021-04-20.

Beskrivning av ärendet
Strängnäs kommuns policy för rökfri arbetstid antogs år 2014 och är i behov av 
revidering. Kommunstyrelsen föreslår i samband med revideringen att policyn 
för rökfri arbetstid upphävs och istället antas som en riktlinje. Detta med 
anledning av att rökfri arbetstid är en del i arbetsmiljön och kan således läggas 
som en riktlinje under Arbetsmiljöpolicyn. 

De största förändringarna:
- I riktlinjen föreslås att rökning under pauser eller måltidsuppehåll inte är 

tillåtet. 
- Rökning under arbetstid är att betrakta som olovlig frånvaro.
- Medarbetare som använder arbetskläder som har tillhandahållits av 

arbetsgivaren, ska vid rökning under rast byta om till privata kläder.
- Arbetsgivaren (arbetsplatsen), genom företagshälsovården, erbjuder 

tobaksavvänjning i form av kunskap, stöd och motivation på både grupp- 
och individnivå.

Föreslagen riktlinje är framtagen av HR-avdelningen. Förslaget har förankrats 
genom remissförfarande i organisationen till såväl förvaltningens ledningsgrupp 
som fackliga organisationer. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Vissa utgifter kan uppkomma för enskild arbetsplats, med anledning av förslaget 
som innebär att erbjuda medarbetare stöd, genom företagshälsovården för 
tobaksavvänjning på grupp- och individnivå. 

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
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Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Förslag, Riktlinje för rökfri arbetstid, 2021-04-30

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
HR-avdelningen för kännedom

 

Lena Thelin Isabella Consoli 
HR-chef HR-specialist
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Beslutad: åååå-mm-dd § xx

Myndighet: Kommunfullmäktige 

Diarienummer: KS/2021:189-003 

Ersätter: Policy för rökfri arbetstid beslutad av 
kommunfullmäktige 2013-09-30 § 95

Gäller för: Alla nämnder och förvaltningen 

Gäller fr o m: 2021-07-01

Gäller t o m: Tillsvidare

Dokumentansvarig: HR-avdelningen

Uppföljning: Årligen

Riktlinje för rökfri arbetstid

Den viktigaste resursen i utförandet av alla uppdrag i kommunala verksamheter 
är medarbetaren. Strängnäs kommun har gjort ett aktivt val att satsa på hälsan 
både för våra medarbetare och dess omgivning. 
Genom rökfri arbetstid (2014) synliggör vi det hälsofrämjande arbetet och deltar 
aktivt i den breda strategin för att minska tobaksbruket i samhället. Enligt 
tobakslagen ska varje arbetsgivare arbeta aktivt för att en människa inte mot sin 
vilja utsätts för tobaksrök (Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter). 
Tobaksrökning är en stor hälsorisk och har en betydande negativ inverkan på 
hälsan. 

Med rökning avses all typ av rökning, så som användande av cigaretter, piptobak, 
e-cigaretter eller råtobak (Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter).

Vad innebär det?
Rökfri arbetstid gäller för samtliga medarbetare och förtroendevalda och innebär 
att tiden vi arbetar är rökfri. Det gäller alltså under pauser, måltidsuppehåll och 
vid tjänsteresa under den del som är arbetstidsreglerad. Raster som exempelvis 
lunchrast utgör inte arbetstid och är därför undantagen. Att flexa ut eller att röka 
under pauser eller måltidsuppehåll är inte tillåtet. Rökning under arbetstid är 
olovlig frånvaro.

Rökförbud gäller i samtliga lokaler och utrymmen inomhus och i alla fordon. 
Rökning under rasten är inte tillåtet i anslutning till entréer, balkonger, 
uteplatser eller motsvarande in- och utpassager i kommunal verksamhet. 

På arbetsplatser där medarbetare inte kan undvika tobaksrök från brukare ska 
arbetsgivaren så långt det är möjligt anpassa arbetsplatsen enligt 
arbetsmiljölagens regler.
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Medarbetare, med arbetskläder som har tillhandahållits av arbetsgivaren, måste 
byta om till privata kläder vid rökning under rast.

Syftet med rökfri arbetstid är att vi med respekt för både varandra som 
medarbetare och i förhållande till medborgarna, vård- och omsorgstagare, barn, 
elever eller besökare i kommunens verksamheter får arbeta och verka 
tillsammans i en rökfri miljö. 

Målet är att kommunens medarbetare och förtroendevalda uppnår en ökad hälsa 
genom rökfri arbetstid samt att kommunen är en tydligare förebild i främjandet 
av hälsa och miljö för medarbetare, barn och elever, brukare och 
kommuninvånare. 

Ansvaret för att rökfri arbetstid efterlevs bygger på varje medarbetares 
ansvarstagande för att denna riktlinje följs. Förtroendevalda ansvarar för att följa 
riktlinjen genom att inte röka under den tid de utför uppdrag mot ersättning. 
Varje chef ansvarar för att riktlinjen informeras om vid samverkansgrupper, 
arbetsplatsträffar, i medarbetarsamtal samt i samband med rekrytering och 
introduktion. Ytterst kan överträdelser av riktlinjen föranleda åtgärder från 
arbetsgivaren.

Vi stöttar dig
I ett hälso- och personalvårdsfrämjande syfte stödjer arbetsgivaren medarbetares 
ansvarstagande för den egna hälsan. Genom företagshälsovården erbjuder 
arbetsgivaren tobaksavvänjning i form av kunskap, stöd och motivation på både 
grupp- och individnivå. Varje arbetsplats står för den uppkomna kostnaden.

Vad gäller vid snusning?
Varför omfattas inte snus av beslutet? Snus är i större utsträckning var och ens 
angelägenhet eftersom det inte skadar eller påverkar någon annans hälsa. 
Det påverkar dock din egen hälsa avsevärt, både genom ökad risk för hjärt-
kärlsjukdomar och typ 2 diabetes samt höjer dina stresshormoner och nikotinet 
gör snuset starkt beroendeframkallande (Hjärt-Lungfonden, u.d). 
Tobakslagen stödjer enbart rätten till rökfri arbetstid. 
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