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Medborgarförslag angående kommunens möjlighet att bidra till

att bevara den biologiska mångfalden

INLEDNING

Birgitta Nordmark inkom den 30 oktober  2017  med ett medborgarförslag. Förslags-

ställaren anser att den biologiska mångfalden är hotad av igenväxning och ett inten-

sivt jordbruk.

Beredning

Bilaga KS 2018/ 67/ I, medborgarförslag från Birgitta Nördmark

Bilaga KS  2018/67/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS  2018/ 67/ 3, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut  2018—03—20, §  82

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsntskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

&  anse medh orgarförslaget besvarat.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag ang. kommunens möjlighet att bidra till att

bevara den biologiska mångfalden.

Den biologiska mångfalden är hotad av igenväxning och ett intensivt

jordbruk. För att motverka att så sker kan man ersätta delar av våra

offentliga gräsmattor, t ex i våra parker, med ängsytor, vilket ger en

större artrikedom. Frågan behandlas nu iJordbruks— och

Naturvårdsverket. En ny strategi är på gång.

Min förhoppning är att Sala kommun snabbt kommer att ta till sig de nya

rekommendationerna eftersom vi har många stora gräsytor som kan

utnyttjas. Vi har därmed möjlighet att effektivt bidra till att bevara den

biologiska mångfalden i Sala.

Sala den 18 oktober 2017

Mana. n mu mtl—t
Birgitta Nordmark
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Samhällsbyggnadskontoret glen/mag '  Li

jonna Kangas

Yttrande

Medborgarförslag ang. kommunens möjlighet att bidra till att

bevara den biologiska mångfalden.

Sala kommun arbetar aktivt med natur- och miljöarbete. Kommunen har under

åren sett över flertalet möjliga alternativ för att på bästa sätt kunna tillvarata

grönytor. Det har diskuterats att försöka få ytor betade liksom att slå ängshöet och

avyttra det till djurhållare runt staden. Det görs även försök med att ta tillvara på

ytor med lite mer tydligt innehåll av blommande örter och vidareutveckla dessa. I

år har kommunen beslutat att slaghacka ytorna en gång, samt att göra detta senare

under säsongen. Detta kan förhoppningsvis leda till att en del naturliga blomsorter

kan få möjlighet att växa och Sprida si g. Arbetet med den biologiska mångfalden

pågår i kommunen som ställer sig positiv till möjligt inspirationsmaterial från

J ordbruks— och Naturvårdsverket. Sala kommun kommer att se över materialet för

att avgöra om det är tillämpligt i kommunen.

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Jonna Kangas

Kommunstyrelsens förvaltnlng Växel:  022444 7000 Verksamhetsutvecklare

Box 304 . Fax:  0224—188  50 Samhällsbyggnadskontoret

733 25 Sata kommun.info©sala.se jonna.kangas©sala.se

www.sala.se
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Svar på medborgarförslag angående kommunens möjlighet att

bidra till att bevara den biologiska mångfalden

Rubricerat medborgarförslag inkom den 30 oktober  2017  från Birgitta Nordmark.

Förslagsställaren anser att den biologiska mångfalden är hotad av igenväxning och

ett intensivt jordbruk. För att motverka att så sker kan man ersätta delar av våra

offentliga gräsmattor, t ex i parker med ängsytor, vilket ger en större artrikedom.

Frågan behandlas i Jordbruks-och Naturvårdsverket och en ny strategi håller på att

utarbetas.

Förslagsställarens förhoppning är att Sala kommun snabbt kommer att ta till sig de

nya rekommendationerna eftersom det finns stora gräsytor som kan utnyttjas.

Därmed kan Sala kommun effektivt bidra till att bevara den biologiska mångfalden i

Sala.

Medborgarförslaget har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret för yttrande.

I  yttrandet framgår att Sala kommun arbetar aktivt med natur-och miljöarbete.

Kommunen har under åren sett över flertalet möjliga alternativ för att på bästa sätt

kunna tillvarata grönytor. Det har diskuterats att försöka få ytor betade liksom att

slå ängshöet och avyttra det till djurhållare runt staden. Det görs även försök med

att ta tillvara ytor med lite mer tydligt innehåll av blommande örter och att

vidareutveckla dessa.

i år har kommunen beslutat att slaghacka ytorna en gång, samt att göra det senare

under säsongen. Detta kan förhoppningsvis leda till att en de! naturliga blomsorter

kan få möjlighet att växa och sprida sig.

Arbetet med den biologiska mångfalden pågår i kommunen som ställer sig positiv

till möjligt inspirationsmaterial från Jordbruks-och Naturvårdsverket. Sala kommun

kommer att se över materialet för att avgöra om detär tillämpligt i kommunen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ät anse medborgarförslaget besvarat.

( ff..

! l ;! '.! "'

Jr. .vl-f W
x

Carola unnarsson (C) &

dKommunstyrelsens ordf "ran e

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel:  022434  70 OD Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax10224f188 50 carolagunnarssonGUsal-3.59

733 25 Sala kummun.infa@sala.se Direkt:  0224-74  71 00

www.sala.se


