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Datum

Diarienummer

2020-01-21

KS 2019/829

Kommunstyrelsen

Motion från Emil Samnegård (MP) - Förbjud
nedskräpning av fimpar och snus
Emil Samnegård (MP) har 2019-11-04 inkommit med en motion i vilken han
föreslår kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram en omarbetad lokal ordningsföreskrift där det tydliggörs att
förbud råder mot nedskräpning med fimpar och snus, för beslut i
kommunfullmäktige innan valborgsmässoafton 2020, samt att Trelleborgs kommun
inför böter vid nedskräpning med fimpar och snus, och ifall det inte anses vara
juridiskt möjligt, arbetar för en lagändring så att det blir möjligt att bötfälla den
som kastar fimpar eller snus på marken.

Beredning
Det föreligger sedan 2018-06-18 (§ 219) ett beslut i kommunstyrelsen utifrån en
liknande motion om ”fimpförbud i lokala föreskrifter” av vilket det framgår att
kommunstyrelsen beslutat att omarbeta nuvarande lokala ordningsföreskrifter i
syfte att tydliggöra att förbud råder mot nedskräpning med fimpar och snus, att
utreda möjligheten att utfärda böter vid nedskräpning med fimpar och snus, samt
att ärendet återkommer för beslut i kommunstyrelsen i oktober 2018.
Det föreligger en rättsutredning upprättad av kommunjuristen i ärende med dnr KS
2018/542 om ”fimpförbud i lokala ordningsföreskrifter” som biläggs detta ärende.
Av rättsutredningen framgår det bland annat att regeringen genom ordningslagen
inte medger kommuner någon normgivningsmakt avseende frågor som är reglerade
i lag eller annan författning, att förbud mot nedskräpning uttömmande regleras i
miljöbalken, samt att nedskräpningsförseelse som är ringa inte medför något
straffansvar. Vidare konstateras i samma rättsutredning att alla ändringar i de
lokala ordningsföreskrifterna ska anmälas till länsstyrelsen, som efter prövning ska
upphäva en föreskrift om den strider mot ordningslagen.
Rättsutredningens slutsats är att ett beslut om införandet av fimpförbud i de lokala
ordningsföreskrifterna saknar stöd i såväl ordningslagen som miljöbalken samt att
det föreligger en överhängande risk att länsstyrelsen gör samma bedömning och
därför skulle upphäva en sådan föreskrift.
Med anledning av att det finns en aktuell rättsutredning som konstaterar att det
saknas möjligheter att faktiskt implementera ett beslut av det av motionären
föreslagna slaget, samt att lagstiftningen inte har förändrats sedan den
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bedömningen gjordes, finner kommunledningsförvaltningen inte anledning att göra
en annan bedömning.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

