
 

 

Reviderad ordningsstadga för ökad attraktivitet  
I december 2018 röstade riksdagen igenom en ny tobakslag som träder i kraft 1 juli i år. 
Den nya lagstiftningen innebär ett utvidgat rökförbud som omfattar fler allmänna 
platser exempelvis: uteserveringar, utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik med flera. 
När det utvidgade rökförbudet nu införs, ser vi risken att rökare förskjuts till platser dit 
askkoppar inte finns och att fimpar hamnar på marken. Därav finns det ett tydligt behov 
av att se över ansvarsområden inom ramen för de kommunala ordningsstadgarna. Vi 
behöver i en översyn tydliggöra vem som bär ansvaret för eventuell nedskräpning kring 
de platser som berörs av den nya lagen.  

Miljön och utformningen i det offentliga rummet spelar stor roll för att vår kommun ska 
upplevas som en attraktiv plats att besöka och trygg kommun att bo i. Växjö kommun 
har under flera år arbetat tillsammans med berörda aktörer för ökad trygghet i hela 
kommunen. Det är ett arbete som bidragit till en positiv utveckling för den reella och 
upplevda tryggheten. Trots dessa insatser ser vi genom trygghetsmätningarna att vissa 
områden i Växjö kommun är särskilt utsatta vad gäller nedskräpning. 

Det är viktigt att poängtera egenansvaret för att skräp lämnas där det hör hemma, i 
lämpligt återvinningsfack. Men kanske särskilt viktigt att vi hjälps åt att minimera 
nedskräpning efter picknicken eller studentfesten i våra grönområden. Under en 
promenad längs storgatan i Växjö, grönområdena på campus eller i någon av vår 
kommuns tätorter blir det snabbt tydligt att alla inte tar det ansvaret. Detta är en fråga 
om vår gemensamma trivsel och där alla behöver hjälpas åt. Tillsammans kan vi göra 
kommunen renare, tryggare och mer trivsam. 

 

Med bakgrund av detta vill vi att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag: 

• Att se över och revidera befintliga ordningsstadga och stärka skrivningen kring 
nedskräpning, i samband med den nya tobakslagens ikraftträdande. 

• Att i reviderad ordningsstadga tydliggöra kommunens och berörda aktörers 
ansvarsområde för renhållning, exempelvis i samband med tillståndsansökan för 
publika arrangemang, uteserveringar och entréer.  
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