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Motion - Biologisk mångfald på kommunens mark (KS 2019/171)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till den
kommande grönstrukturplanen samt att de vägar som motionen pekar på som platser för
möjliga blomsterängar/slåtterängar inte är kommunala vägen.

Sammanfattning
Fullmäktigeledamöterna Ewa Magnusson (L), Magnus Thelin (L), Atcha Adinda (L) samt
Ken Frick (L) har lämnat in en motion daterad 2019-08-19 med följande förslag:
- tiden för slåtter längs med våra vägkanter senareläggs så att de ännu mer än idag matchar de
datum som förr i tiden gällde för slåtterängar i våra trakter.
- att fler av kommunens grönytor får växa upp till blomsterängar för att utgöra hemvist för de
växter och djur som minskar i antal i vår miljö idag.
I motionen beskrivs vikten av att öka den biologiska mångfalden på kommunens gräsmarker
och längs med vägkanterna. De vägar som pekas ut i motionen där man föreslår en ändrad
tidpunkt för slåtter är E4-häradsvägen genom Byarum, Tofteryd och Hagshult. Eftersom detta
inte är vägar som sköts av kommunen har kommunen ingen rådighet att påverka skötseln och
detta förslag i motionen föreslås avslås. Däremot finns det kommunala vägar där en ändrad
tidpunkt för slåtter kan ses över för att gynna den biologiska mångfalden.
En del i motionen avser att fler gräsytor i kommunens får växa upp till blomsterängar för att
utgöra en hemvist för djur- och växtarter som minskar i antal. Denna del av motionen bör
bifallas då det finns åtgärder och mål i både miljöprogrammet och grönstrukturplanen som
stärker ett sådant arbete.

Yrkanden
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att motionen avslås med hänvisning till den kommande
grönstrukturplanen samt att de vägar som motionen pekar på som platser för möjliga
blomsterängar/slåtterängar inte är kommunala vägen, i enlighet med tekniska nämndens
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla ordförandes förslag och finner det bifallet.

Expedieras till
Tekniska nämnden
Gata- parkchef

Beslutsunderlag






Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09
Tekniska nämndens beslut 2019-10-29 §128
Remiss till tekniska nämnden för yttrande över motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-02, § 85
Motion - Biologisk mångfald på kommunens mark
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