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Medborgarförslag om nedskräpning och hundskit
Kommunfullmäktiges beslut
1) Avslå medborgarförslaget med hänvisning till miljö- och byggchefens
yttrande.
2) Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att i samråd med Älvsbyns Energi
AB ta fram ett informationsmaterial där det framgår vilka kostnader
som faktiskt uppstår till följd av nedskräpning och som kan publiceras
på webben.
_____
Ärendebeskrivning
Jörgen Afvander har lämnat in ett medborgarförslag om att införa böter för
nedskräpning och även nedsmutsning av områden med hundskit, enligt
bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2011, § 140, överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 18 juni 2012.
_____
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet.
Förslagsställaren anser att kommunen bör införa böter för nedskräpning på
allmänna platser samt böter för hundägare som inte tar reda på sin hunds
avföring. Vidare föreslås att kommunens parkeringsvakt får ansvaret att
kontrollera.
Miljö och byggchefen bedömer av erfarenhet att det är mycket svårt att
utföra övervakning av nedskräpning. Det är inte heller lätt att bedriva
tillsyn av hundägare som underlåter att plocka upp avföring från sin hund.
När det gäller nedskräpning är det i dagsläget endast polisen som har
befogenhet att direkt utfärda böter för nedskräpning. Det finns en motion
till riksdagen om att se över möjligheten för kommunala parkeringsvakter
att få utfärda böter men så vitt undertecknad känner till är den ännu inte
behandlad. För kommunens del som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken
är det i dagsläget endast polisanmälan eller åtalsanmälan som kan komma
ifråga. Kommunen har inte befogenhet att direkt bötfälla den som bryter

mot förbudet att skräpa ned på plats dit allmänheten har tillträde eller insyn
eller underlåter att plocka upp avföring efter sin hund.
Kommunen bör eftersträva att i ännu större omfattning informera medborgarna om de olägenheter och kostnader som uppstår på grund av nedskräpning för att på detta sätt minska problemen. Eftersom det är Älvsbyns
Energi AB som har ansvar för renhållningen inklusive hundlatriner och
Älvsbyns Fastigheter AB som har hand om städning av kommunens mark,
och därmed bör ha kunskap om vad problemet med nedskräpning kostar för
skattebetalarna, vore det önskvärt om de kan ta fram ett
informationsmaterial som kan kommuniceras till medborgarna. Det skulle
exempelvis kunna läggas på kommunens webbplats eller meddelas via
någon annan informationskanal.
Först när det finns juridiska befogenheter att utfärda böter kan det bli
aktuellt att ändra rutinerna för parkeringsvakten.
Förslag till beslut
Avslå medborgarförslaget med hänvisning till ovanstående.
Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att i samråd med Älvsbyns Energi AB
ta fram ett informationsmaterial där det framgår vilka kostnader som
faktiskt uppstår till följd av nedskräpning och som kan publiceras på
webben.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Avslå medborgarförslaget med hänvisning till miljö- och byggchefens
yttrande.
2) Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att i samråd med Älvsbyns Energi
AB ta fram ett informationsmaterial där det framgår vilka kostnader
som faktiskt uppstår till följd av nedskräpning och som kan publiceras
på webben.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2011, § 140.
Kommunstyrelsens protokoll 10 april 2012, § 56.
_____

Vid protokollet
Sekreterare Lilian Johansson
Ordförande Tommy Lindgren

2012-05-03
Justerare Tomas Egmark
Justerare Jörgen Afvander

