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Svar på motion (MP) nudging om fimpar (KS 2020.284)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2020-10-12 föreslagit att kommunen ska göra 
en analys och plan för hur en kampanj i syfte att minska antalet på marken slängda fimpar 
skulle kunna genomföras i Vallentuna.

BEDÖMNING
Nedskräpning med cigarettfimpar och även snusprillor är ett angeläget problem. 
Kommunledningskontoret bedömer i samråd med teknik- och fastighetsförvaltningen att 
motionens förslag är i linje kommunens arbete med Avfallsplan 2021-2032. I samarbete med 
SÖRAB bör särskilt fokus på att minska tobaksskräp ges i det planerade arbetet mot 
nedskräpning, samt nationella initiativ och insatser från tobaksproducenter till följd av EU:s 
engångsplastdirektiv nyttjas.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (MP) nudging om fimpar
 Motion (MP) om nudging om fimpar
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (MP) nudging om 
fimpar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2020-10-12 föreslagit att kommunen 
ska göra en analys och plan för hur en kampanj i syfte att minska antalet på marken 
slängda fimpar skulle kunna genomföras i Vallentuna.

BEDÖMNING
Nedskräpning med cigarettfimpar och även snusprillor är ett angeläget problem. 
Kommunledningskontoret bedömer i samråd med teknik- och fastighetsförvaltningen 
att motionens förslag är i linje kommunens arbete med Avfallsplan 2021-2032. I 
samarbete med SÖRAB bör särskilt fokus på att minska tobaksskräp ges i det 
planerade arbetet mot nedskräpning, samt nationella initiativ och insatser från 
tobaksproducenter till följd av EU:s engångsplastdirektiv nyttjas.

Bakgrund
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2020-10-12 uppmärksammat 
problematik med slängda cigarettfimpar i centrala Vallentuna och på andra platser i 
kommunen. Miljöpartiet anger att varje enskild cigarettfimp som slängs på marken 
förorenar 5-10 000 liter vatten. Med hänvisning till projekt på andra orter, främst 
Håll Sverige Rents nudging-kampanj i Skärholmen, där antalet slängda fimpar 
halverades under projektperioden, föreslår Miljöpartiet att kommunen ska göra en 
analys och plan för hur en liknande kampanj, i syfte att minska antalet på marken 
slängda fimpar, skulle kunna genomföras i Vallentuna.

Miljöproblemet
Det slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige varje år. I den nationella 
skräpmätning som gjordes 2020 stod fimparna för 62 procent av allt skräp och snus 
stod för 14 procent. Siffrorna kommer från den kartläggning av nedskräpningen i 
stadskärnorna i 75 kommuner som Håll Sverige Rent utfört på uppdrag av 
Naturvårdsverket i juni 20201. I Polisens trygghetsmätning 2020, som fick svar från 

1 https://skola-kommun.hsr.se/statistikportal/nationella-matningar. Läst 2021-06-
14.

https://skola-kommun.hsr.se/statistikportal/nationella-matningar
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cirka 770 invånare i Vallentuna, anger närmare 65 procent att de upplever 
nedskräpning som ett problem i Vallentuna.

Filtret på en cigarettfimp är tillverkat av cellulosaacetat, en slags plast som även 
används i tandborstar, som sönderdelas till mikroplast. I filtret fastnar miljö- och 
hälsofarliga ämnen såsom kadmium, nickel, bly och kvicksilver.

Beräkningar har utförts för att försöka uppskatta tobaksskräpets påverkan på 
vattenmiljö och vattenlevande organismer2. Sammantaget visar analysen att fimpars 
toxicitet skulle kunna utgöra ett problem för vattenmiljöer. De farliga ämnen som 
finns i fimparna utgör sammantaget till risk för negativ påverkan på framförallt 
mindre recipienter. Mängderna från röktobak är dock små relativt de mängder som 
kommer från luftdeposition och hushållens avloppsvatten. 

Erfarenheter
Vallentuna kommun hade under en period från januari 2019 
så kallade fimpomater (se bild) uppsatta på flera ställen i 
centrala Vallentuna, vid Karby torg och Bällstabergs torg. 
Erfarenheterna är goda. Regeringen införde utökat 
rökförbud den 1 juli 2019, som omfattade många offentliga 
platser däribland lekplatser, idrottsplatser, uteserveringar, 
busshållplatser och tågperronger. Orsaken till att 
fimpomaterna togs ned var att de riskerade att sända 
motsatta signaler kring förbudet mot rökning i offentlig 
miljö. På platser där rökning är förbjudet är det heller inte 
tillåtet att sätta upp askkoppar och fimpomater. 
Rökförbudet medför således svårigheter att genomföra 
nudging-insatser på de platser där behovet de facto är som 
störst.

Åtgärder
I samarbete med Håll Sverige Rent förbereder kommunen en kampanj under 2022. 
Kommunen har även diskuterat samarbete med SL då nedskräpning med fimpar och 
prillor är ett särskilt problem vid hållplatser och stationer. Kampanjen inkluderar 
dekaler på marken och på papperskorgar som ska underlätta för rökare att slänga 
fimpen rätt genom att visa till närmsta fimpomat. 

Vallentuna kommuns Avfallsplan 2021-2032 innehåller i målområdet Skräp och 
nedskräpning bland annat:

 Strategier: • Kommunen agerar förebild och inspiratör och föregår med gott 
exempel genom till exempel skräpplockning. • Samverka och stärka dialog mellan 
kommun, invånare, näringsliv, intresseorganisationer och andra relevanta aktörer. 
• Utveckla tjänster som bidrar till att hantera och minska nedskräpning samt verka 
för innovativ teknik och digitalisering. • Använda kommunikation som ett verktyg 
för att skapa beteendeförändring.

2 IVL Svenska miljöinstitutet. 2013. Uppföljning och utvärdering av miljötillståndet 
till följd av slängda tobaksprodukter. Rapport B2084.
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 Huvudmål: 5.1 År 2032 har nedskräpning i offentlig miljö halverats jämfört med 
2020. 

 Periodmål 2021–2023: 5.1.1 År 2023 har kommunen en systematisk hantering av 
skräp. 

 Indikatorer: • Antal skräpföremål per 10 m2 samt • Insamlad mängd nedskräpning 
med större föremål, i ton per år och antal tillfällen.

I arbetet ska lokala och SÖRAB-gemensamma strategier för arbetet med insamling av 
skräp och nedskräpning tas fram och lokalt arbetssätt för insamling av skräp och 
registrering av nedskräpning utvecklas. Kommunen ska i samarbete med SÖRAB 
utföra skräpmätningar utifrån fastställda metoder som har tagits fram av stiftelsen 
Håll Sverige Rent och Statistiska centralbyrån, som underlag för kommunens arbete 
med att förebygga nedskräpning.

Den 5 juni 2019 fattade EU beslut om ett så kallat engångsplastdirektiv som 
innehåller en rad åtgärder om hur medlemsländerna ska komma till rätta med vissa 
plastprodukters negativa påverkan på miljön3. För tobaksvaror med filter och filter 
som marknadsförs för användning i kombination med tobaksvaror, gäller: 

 Märkning av produkter. Produkter ska förses med en tydlig och standardiserad 
märkning som visar hur produkten ska hanteras som avfall, beskriva produktens 
negativa miljöeffekter och förekomsten av plast i produkten. Anledningen till 
märkningskrav är för att upplysa konsumenter om korrekt hantering för att 
minska nedskräpning som uppstår genom att produkter till exempel spolas ned i 
toaletten. 

 Utökat producentansvar. Enligt principen om att förorenaren ska betala så införs 
ett utökat producentansvar för ett antal produkter. Det utökade producentansvaret 
innebär att producenterna ska stå för kostnaden för medvetandehöjande åtgärder, 
insamling i offentliga system samt uppstädning av sina produkter. Kravet träder i 
kraft i januari 2023 för tobaksvaror. 

 Ökad medvetenhet hos konsumenter. Medvetenheten om negativa effekter av 
plastprodukterna i miljön ska höjas hos konsumenter. Detta kan till exempel ske 
genom att informera om tillgängliga och återanvändbara alternativ, hur 
produkterna bäst ska tas om hand som avfall och de negativa konsekvenserna av 
nedskräpning. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att informera konsumenter. 
Kravet träder i kraft i juli 2021.

Bedömning 
Nedskräpning med cigarettfimpar och även snusprillor är ett angeläget problem. 
Kommunledningskontoret bedömer i samråd med teknik- och fastighetsförvaltningen 
att motionens förslag är i linje kommunens arbete med Avfallsplan 2021-2032. I 
samarbete med SÖRAB bör särskilt fokus på att minska tobaksskräp ges i det 

3 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Plast/Engangsplast--nya-krav-for-flera-produkter/ 
Läst 2021-06-14.

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Plast/Engangsplast--nya-krav-for-flera-produkter/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Plast/Engangsplast--nya-krav-for-flera-produkter/


VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2021-06-14

DNR KS 2020.284 
SID 4/4

planerade arbetet mot nedskräpning, samt nationella initiativ och insatser från 
tobaksproducenter till följd av EU:s engångsplastdirektiv ska nyttjas.

Emelie Hallin Ann Wahlström
Stabschef Miljöstrateg
______________________

Ska expedieras till
Akten
TeFaU
PlanMU
BMN
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