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Svar på medborgarförslag nr 23/2020 - Skydda insekter, 
si uta använda lövblåsaggregat! 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anse medborgarförslag 23/2020 besvarat med hänvisning till att 
lövblåsaggregat redan används i så liten skala som möjligt på de grönytor som 
sköts av kommunen. 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag inkommit till Kommunstyrelsen föreslår 
förslagsställaren att vid upphandling av trädgårdstjänster kravställa att 
lövblåsaggregat inte får användas. I den av samhällsbyggnadsförvaltningcn 
upphandlade parkskötseln så används lövblåsaggregat redan i så liten 
utsträckning som möjligt. 

Beslutsunderlag 

I'vfichaela Fletchers (!:vI) ordförandeförslag daterat 2021-10-06. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-09-22. 
Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2021-09-14, § 5:12. 

Förslag till beslut 

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslag 23 /2020 besvarat med hänvisning till att lövblåsaggregat 
redan används i så liten skala som möjligt på de grönytor som sköts av 
kotnmunen. 

Michael Solander (i\1I P) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers 
(M) yrkande eller enligt Michael Solandets (MP) yrkande och finner att
planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) vrkande.

Omröstning 

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) 
vrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. 
Forts. 
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Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 6 ja-röster och neJ
röst. 

Expedieras 

r örslagss tällaren 
Tekniska nämnden 
Samhällsbyggnadsfön·altningen 
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aösteråker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott (Plan-AU) i Österåkers kommun 
(mandatperiod 2019 - 2022), Plan-AU 2021-10-13, § 7jK 10 n

Parti Ledamöter T i äns tg-örande Ersättare 

L I'viathias Lindow, l :e vice ordf. X 

s :-\nn-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X 

M Johan Boström X 

M Hampc Klein X 

MP Michael Solander X 

RP Roger Johansson X 

M Michaela Fletcher, ordförande X 

Ersättare 

C Björn Pålhammar X 

KD .-\rne Ekstrand X 

s Glenn Viklund X 

Resultat 
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