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Tekniska nämndens arbetsutskott
Datum

2020-11-10

Skrivelse

Diarienummer

Till

TN-2020-1246

Kommunstyrelsen

Uppmaning till Kommunstyrelsen angående lagändringar för att möjliggöra
utökat ansvar för p-vakter
STK-2020-406
Sammanfattning

Tekniska nämnden har av Kommunfullmäktige beretts tillfälle att avge yttrande över motion
av Niclas Röhr (M) med förslag om att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
möjligheterna att utöka parkeringsvakternas befogenheter och att ge dessa möjlighet att
bötfälla vid nedskräpning och klotter (dnr STK-2020-406).
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 september 2020, § 317, att till
Kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår att den föreslagna åtgärden inte är möjligt
att genomföra med nuvarande lagstiftning, och att Kommunfullmäktige med hänvisning till
detta skulle föreslås besluta att anse motionen vara besvarad. Tekniska nämnden beslutade
dock vid samma tillfälle att uppdra åt Tekniska nämndens arbetsutskott att i skrivelse
uppmana Kommunstyrelsen att, i sin tur, tillskriva berört departement inom
Regeringskansliet med uppmaning om att tillgodose för den i motionen föreslagna åtgärden
erforderliga lagändringar.
Tekniska nämndens arbetsutskott har beslutat att avge följande skrivelse:
Skrivelse

Redan under år 2008 motionerades i Sveriges riksdag om behörighet för ordningsvakter att
ge böter vid nedskräpning (2008/09: Ju223). Frågan behandlades i Justitieutskottets
betänkande Polisfrågor (2008/09: JuU22). Justitieutskottet ställde sig inte bakom yrkandet att
ordningsvakt skulle ges rätt att utfärda ordningsbot vid nedskräpning. Därmed avslog
riksdagen motionen.
Därefter har frågan återkommande varit uppe till debatt i media och i politiska sammanhang.
2018 föreslog bland annat Håll Sverige rent att ordningsvakter skulle få ett förordnande som
gjorde det möjligt för dem att bötfälla för nedskräpning.
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Som framgår av Tekniska nämndens yttrande i föreliggande ärende är motionens förslag inte
möjligt att genomföra då något stöd för att utfärda böter vid nedskräpning och klotter inte
föreligger för parkeringsvakter som har att övervaka allmän plats i enlighet med lagen om
kommunal parkeringsövervakning (1987:24), inte heller för ordningsvakter enligt nu gällande
lagstiftning. Inte heller ger den nu gällande kommunallagen (2017:725) stöd för att den
kommunala kompetensen skulle omfattas av dylika åtgärder. Den kommunala kompetensen
kan utvidgas genom bestämmelser i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter som
ger kommuner ökade befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt kommunallagen.
Något undantag har inte genomförts i denna lag avseende kommuners möjligheter att
utfärda böter.
Motionens förslag är därmed inte möjligt att genomföra enligt nu gällande lagstiftning, men
likväl, med anledning av syftet, ett önskvärt förslag att genomföra. I samband med
besvarandet av motionen gav Tekniska nämnden sitt arbetsutskott i uppdrag att i skrivelse
uppmana Kommunstyrelsen att, i sin tur, tillskriva Justitiedepartementet med uppmaning om
att tillgodose för den i motionen föreslagna åtgärden erforderliga lagändringar.
Som beskrivs i motionen måste samhället reagera snabbt och markant för att stävja
händelseutveckling i sin linda, i syfte att avskräcka och förebygga annan brottslighet, genom
att reagera på nedskräpning och klotter. I kommunerna ser både allmänhet och tekniska
förvaltningar en ökning av nedskräpningen. Polismyndigheten måste prioritera stävjande och
lagförande av annan mer brådskande brottslighet och eventuella anmälda ärenden om klotter
och nedskräpning tvingas därmed att ”läggas på hög”. En annan, administrativ,
ansvarsfördelning vore därmed önskvärd, förslagsvis genom att ge staden möjlighet att själv
kunna ”bötfälla” klotter och nedskräpning. Om ”bötesbeloppet” dessutom skulle tillfalla
kommunerna kan dessa medel direkt kopplas till vidare kommunala satsningar på stadsmiljö.
Kommunstyrelsen uppmanas därför att tillskriva Justitiedepartementet, för att i samband
med att regelverket för ordningsvakter ska ses över (Ett modernare och effektivare regelverk för
ordningsvakter, Dir. 2019:89, med redovisning i maj 2021) verka för att denna fråga ånyo
lyftes.

Ordförande

Andréas Schönström (S)
Nämndsekreterare

Philip Lee

