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Svar på medborgarförslag nr 23/2020 - Skydda insekter, sluta använda
lövblåsaggregat!
Sammanfattning

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

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta
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.

Bakgrund

I ett medborgarförslag som inkommit till Kommunstyrelsen 2020-12-16 föreslår förslagsställaren att
vid upphandling av trädgårdstjänster kravställa att lövblåsaggregat inte får användas.
Förslagsställaren skriver att det finns många hot mot insekter och många är fortfarande
ouppmärksammade. Ett av dessa är användning av lövblåsaggregat som används i stor skala. Många
små djur och insekter eller till och med små däggdjur kan förlora sin livsmiljö och föda genom att ta
bort löven. Det drabbar även fåglar som söker föda bland löven. Det finns även apparater som suger
upp/ hackar löven. Även uppsugande funktion anses olämpligt eftersom det har sådan kraft att allt
som sugs in skadas eller dödas.

Förvaltningens slutsatser

Utifrån större kunskap om biologisk mångfald och vikten av att skapa miljöer för fåglar och insekter
i urbana miljöer är denna typ av frågor viktiga i arbetet med kommunens offentliga miljöer.
Sedan kommunens driftupphandling 2015 används lövblåsaggregat i så liten skala som möjligt för att
gynna mikromiljöer för bland annat insekter. Löv på parkmark klipps och lämnas kvar just av den
anledning, att bland annat ge mat åt maskar. Däremot används under sandsopningen bensindrivna
maskiner för att blåsa fram grus från refuger och kanter.
Det beskrivs i medborgarförslaget att man har sett användning av lövblåsaggregat på en förskola i
Tuna. Drift och underhåll av skol- och förskolefastigheter har Armada ansvar för och arbetet utförs
av företag upphandlat av Armada. Armada har tagit del av medborgarförslaget och svarat via mail
enligt bilaga 2. Armadas svar handlar i korthet om att löv på lekutrustning och markytor ökar risken
för halka och därmed skadar barnen som leker. Därför tar de bort så stor del av löven som möjligt
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från förskole- och skoltomter. Borttagandet sker antingen genom att löven blåses eller sugs upp,
eller genom att de klipps.

Tidigare beredning och beslutsunderlag

Tekniska nämndens sammanträde 2021-09-14, § 5:12

Bilagor

1. Medborgarförslag 23/2020, ”Skydda insekter – Sluta använda lövblåsaggregat”, 2020-12-16.
2. Återkoppling Armada, 2021-08-27.
3. Protokoll Tekniska nämndens sammanträde 2021-09-14, § 5:12

Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschef

Daniel Jäderland
Tf. Infrastruktur- och anläggningschef
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