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Medborgarförslag nr 3 I/2022 - Låt sommarjobbare vara naturvärdar

Sammanfattning
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2022-11-02 föreslås att kommunen
anställer ungdomar som sommarvärdar i RöHjngby hagar.

Beslutsförslag

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta

Medborgarförslag nr 31 /2022 medges väckas och remitteras üll Näringslivs-och

arbetsmarknadsnämnden samt till Kommunstyrelsen som på delegation från
'

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget.

Motivering

Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensomxådet.

Medborgarförslaget berör Näringslivs-och arbetsmarknadsnämnden gällande arbete med
feriearbetande ungdomar samt uppgiften att främja en positiv utveckling av besöksnäringen och
ansvarar för destinationsutveckling.

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsen gällande den översiktliga planeringen av
användningen av mark och vatten, gällande miljövårds- och naturvårdspoliü'ken och verka för en
god miljö i kommunen samt gällande frågor som berör arbetsmarknadsfrågor inom kommunen.

Bilaga

Medborgarförslag nr 31 /2022
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Inge Gardner

Kommunfullmäktiges ordförande
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fáag samtyckÅr till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag påI kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.
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Medborgarförslag nr 3 “2022 - Låt sommarjobbare vara Dnr KS 2022/027I
natu rvärdar

Utskrivet av kommunkansliet

Låt sommarjobbare vara naturvärdar

Fåren behövs och ger glädje till Röllingby hagar. Förslag: Låt ungdomar sommarjobba 0

vara naturvärdar 0 samtidigt informera de som vistas där vad som gäller 0 även hålla koll på

bl.a. hundägare, att hunden skall vara kopplad. Då kanske fåren kan komma tillbaka.


