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Kommunfullmäktige

Om återvinning

Sammanfattning
I ett

medborgarförslag inkommet

som berör

återvinnig

i

Österåkers

till

Österåkers

kommun 2019-11-20

föreslås ett antal åtgärder

kommun.

Beslutsförslag

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktige besluta

föreslår

i den del som avser att kommunen ska
denna del remitteras till
Kommunstyrelsen som på delegation från Kommunfullmäktige och efter beredning av
Kommunstyrelsens produktionsutskott fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget.

1.Attsats

1

Medborgarförslag nr 37 / 2019 medges väckas

i

återanvända varor

2.

Attsats

sina

i

2 samt resterande

hänvisning

till

att

det

Attsats 3

samt

till

i

del av attsats

ej faller

inventarier eller varor

3.

egna verksamheter. Förslaget

till

1

i

iMedborgarförslag nr 37 / 2019 medges

inom den kommunala kompetensen

att

ägna

väckas

med

av

allmänheten.

Medborgarförslag nr 37/2019 medges väckas och remitteras

Kommunstyrelsen som på delegation

med anledning av

ej

sig åt försäljning

från

Kommunfullmäktige

till

Tekniska nämnden

fattar slutgiltigt beslut

förslaget.

Motivering
Medborgarförslaget

bedöms

till

Viss del falla

det

kommunala kompetensområdet.

kommun.
bolagsordning ansvarig huvudman

Medborgarförslaget berör återvinning

i

Österåkers

AB är genom sin
kommun. Samråd med Österåkersvatten

Österåkersvatten

Österåkers

inom

Förslagsställaren föreslår

i

AB

för avfallsverksamheten

med

kan därför

i

fördel ske.

attsats 1:

kommunen minskar genom att
återanvända och återcirkulera ett så stort antal varor som möjligt till kommuninvånarna
samt för kommunens egna behov av material och inventarier sina verksamheter”

”att

kommunen ansvarar

att

avfallsmängdema

i

i

kommunen ska återanvända material och varor sina egna
kommunen ska lämna in material och inventarier till återvinning som

Förslaget omfattar dels att

verksamheter, dels

att

kommer kommunmedborgare

i

till

del.

Del av

förslaget anknyter

därigenom

till

förslag

i

attsats 2.

Österåker
Besiutsförsiag

Medborgarförslaget

i

den del som avser

verksamheter berör Kommunstyrelsen
bedriven verksamhet

inom

Medborgarförslageti

attsats

skola,

kommunen

ska återanvända varori sina egna

ett särskilt utskott

som ansvarar

för

kommunalt

Vård och omsorg, och föreslås medges väckas.

föreslås

1

att

genom

i

övrigt inte

medges väckas med samma motivering som

framgår enligt nedan.
Förslagsställaren föreslår

”att

i

attsats 2:

den kommunala verksamheten kring återvinning på Btännbackens

återvinningscentral vidgas

inlämnade varor och gods
Medborgarförslaget föreslås

kompetensen

ägna

att

till

att

för att

i

omfatta lokaler i Åkersberga tätort
delñnansiera verksamheten”

denna del

sig åt försäljning

Förslagsställaren föreslår

i

inte väckas

då det

av inventarier

eller

ej faller

varor

med försäljning av

inom den kommunala

till

allmänheten.

attsats 3:

skyddande tak- och väggkonstruktion över håtdgjord yta på
Brännbackens återvinningscentral med förvaringsmöjligheter av inlämnat byggmaterial
som skall vara fritt att avhämta för kommuninvånare”.

”att det uppförs

denna del berör Tekniska nämndens ansvarsområde gällande
beställaransvar gentemot Osteråkersvatten AB på avfallsområdet.
Medborgarförslaget

i

ett

denna del berör Kommunstyrelsens ansvar gällande att med
verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars
har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men
också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen.

Medborgarförslaget

uppmärksamhet

i

följa

Bilaga
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