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 Dnr 2021-000239 08 

KF § 32 Svar på motion om bättre förutsättningar 
att ta hand om vår närmiljö 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Samhällsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att uppmärksamma vilka platser som har varit utsatta för nedskräpning, vid 
behov placera ut avfallskärl samt initiera en dialog om nedskräpning med representanter 
för Tibros ungdomar.  

Ärendet 

En motion om bättre förutsättningar att ta hand om vår närmiljö har inkommit från Maria 
Marić (KD). Motionären skriver bland annat att Tibro kommun har många platser som 
inbjuder till utomhusvistelse, men att det har uppdagats att det är svårt att hålla rent vid 
dessa platser. Motionären föreslår därför följande: 

- att Tibro kommun uppmärksammar vilka platser som varit utsatta för nedskräpning 
och ställer ut fler och större soptunnor, 

- att Tibro kommun initierar medborgardialog tillsammans med representanter för 
Tibros ungdomar för att komma på fler förslag och att lösningar på hur situationen 
med nedskräpning kan lösas. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2021-10-04 att överlämna motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Nämnden svarar att 
samhällsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat att framförallt parkeringen vid 
Baggeboskolan samt actionparken på sportparksområdet är extra utsatta för 
nedskräpning. 

Samhällsbyggnadsnämnden har för avsikt att placera ut fler och större avfallskärl vid 
actionparken, men anser att en utplacering av kärl på parkeringen vid Baggeboskolan 
indirekt skulle bekräfta och ”godkänna” den verksamhet som förekommit där. 

Nämnden anser därför att en dialog med berörda ungdomar angående nedskräpning är 
en bra idé. Frågan har diskuterats med kultur-och fritidsförvaltningen och kommer att 
lyftas i samrådsgruppen som en gemensam fråga för framförallt 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bengt Ferm (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-03-01 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-02-21 § 11 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-02-14 
Motion om bättre förutsättningar att ta hand om vår närmiljö, 2021-09-14 

Beslut delges 

Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samrådsgruppen 

___________________ 
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