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Medborgarförslag nr 19/2018 - Rent vid gångvägar i Åkersberga
Sammanfattning
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2018-12-07 föreslås att kommunen
genom information till medborgare och företag ska förhindra nedskräpning och uppmuntra
skräpplockning, med syfte att bli den renaste kommunen i Sverige.

Beslutsförslag
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta
Medborgarförslag nr 19/2018 medges väckas och remitteras till Miljö- och hälsoskyddsnämnden
samt till Kommunstyrelsen som på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med
anledning av förslaget.

Motivering
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet.
Medborgarförslaget berör Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde gällande fullgörande av
kommunens uppgifter mom miljö- och hälsoskyddsområdet med stöd av miljöbalken medmera.
Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvar för hela kommunens utveck ling och
ekonomiska ställning samt ansvar för miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god milj ö
i kommunen.

Bilaga
Medborgarförslag nr 19/2018

Ingela Gardner
Kommunfullmäktiges ordförande

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se

Sida I av I

0 Österåker

Blim

Skickas till:
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun
Kommunkansliet
184 86 Åke rsberga

ÖSTERÅKERS KOMMWTI
KOMMUNSTYRELSEN

2018 -12- o 1

Medborgarförslag
Förslag (endast ett ämne)*

Rent vid gångvägar i Åkersberga
Beskrivning*
Arbetar i Berganova huset, går ut med hunden varje dag och plockar skräp längs med
gångvägarna. Hela Rallarvägen är full med skräp från Mac Donalds, OKQ8, COOP.
Vägen ner till Skärgårdsgymnasiet ännu värre. Elever och boende nere vid Sågvägen går
från bussen och kastar allt på marken. Jag plockar mest plast.
Jag har en FB sida som heter PLASTPLOCKARNA i Sverige, där kan ni se lite av det jag
plockat de.senaste året.
MITT FÖRSLAG: Gör en period under nästa år där Åkersberga ska bli renaste
kommunen i Sverige. Marknadsför i tidningar att alla ska plocka upp efter sig.
Kommunen ska tvinga COOP, Mc Donalds och OK att gå ut och plcoka upp efter sina
kunder. De måste ta ansvar också.
Fram för ett rent och städat Åkersberga!
Namn *
Ulrika Marmfeldt Lindgren
[•] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med m itt medborgarförslag på
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.

