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Operation : Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer!

Enligt Naturskyddsföreningen är en tredjedel av Sveriges vilda biarter påväg att försvinna. Bina är

livsviktiga för bland annat vår matproduktion.

Vi kan som individer göra insatser för att rädda bin och andra pollinatörer. Men det räcker inte för att

vända utvecklingen. Vi måste som politiker göra kraftfulla åtgärder för att bin, fjärilar och andra

insekter skall kunna överleva, vilket vi nu vill bidra till genom denna motion.

Österåkers kommun skulle kunna gå ut med information och förmedla kunskap till österåkersborna

om vad vi kan göra för att rädda bin och fjärilar. Till exempel förmedla kunskap om hur man kan

bygga ett vildbihotell, hur man kan plantera bivänliga blommor, hur och varför det är bra att göra

om gräsmattan till en äng. | detta arbete kan Österåkers kommun involvera lärare och eleverna i

såväl förskolor som skolor, kanske även att delta i Naturskyddsföreningen kampanj ”Rädda bina i

skolan” på Naturskyddsföreningen webbsida finns skolmaterial att tillgå.

Österåker kan och bör för egen del ta fram en aktionsplan för att rädda bin, fjärilar och andra

pollinationer.

Vi föreslår följande:

Att Österåkers kommun går ut med information till österåkersborna om vad vi som

individer kan bidra med för att rädda bin, fjärilar och andra pollinatörer.

Att Förskolor och skolor involveras i arbetet genom att tillexempel ta del av

Naturskyddsföreningens kampanj ” Rädda bina iskolan”.

Att Österåkers kommun tar fram en aktionsplan för att rädda bin, fjärilar och andra

pollinatörer.

För Socialdemokraterna

01%M
Ann-Christine Furustrand Anders Pettersson



KF § 4:20 Dnr. Respektive motion, KS 20|9l0020

Nya motioner och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motioner nr 5/2019, nr 6/2019, nr 7/2019, nr 8/2019 och nr 9/2019 får

väckas och remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

2. Interpellationer nr 4/2019, nr 5/2019 och nr 6/2019 får ställas och
besvaras vid ett kommande sammanträde.

Sammanfattning

Till dagens sammanträde har inkommit 5 motioner.

l. MoLion nr 5/20 l 9 _. Operation: Rädda bina, flärilar och

andra pollinatörer

2. Motion nr 6/2019 - Inför riktlinjer och medboendcavml

så att ingen står bastadslös igen!

3. Motion nr 7/2019 ._ Säkra Vägövergångar längs 27 :2111

4. Motion nr 8/2019 - Återta K()i\-I\J'LTX för att bättre
'

anpassa efter kcmnnuncns behov

3. Motion m: 9/2019 - ;\1:betsmil'|ön i våra verksamheter

Till dagens sammanträde har inkommit 3 interpellarioner.

l. Interpellation nr :1/2019 - Vilka åtgärder tänker du vidta

för att Öka ordningen och tryggheten

i Åkersberga Centrum?

7. Interpellation rn: 5/2019 ,-\ term kravet: pá återbetalning

21V redan utbetalt tillfälligt kc›mm\.|.1.1bi<h:ag!
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Justerandés signaturer

Av
Ann-Christine Furustrand (8)

Anders Pettersson (S)

Ann-Chriscinc [-“urustrand (3),

Lars Frid (S)

Ann-Christine Furustmnd (5),

Mats Larsson (8)

:\nn-Ch1istine Furustmnd (S),

Ingela Westerlund (S)

.\n.(:lers Pettersson (S)

Kristina l'imbäck (S)

Ann-Christine F'ilrusll'mld (S),

L\.[;1rgarem Olin (-5)

Lars Frid (5)

Av
:\nn--(,Ihrisrjnc Furus [rund (5.)

Ånn-Ch ristinc l*"urusu'and (5)

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut

Ordföranden föreslar att motioner nr 5/2019, nr (3/2011 m' 'Tf/'201% nr 8/2019 och nr

9720“) medges väckas samt, att interpellation nr 4/2019_ nr 5;'21119 och nr (ifZng medges
ställas.

Propositionsordning

(erfömndcn frågar om ñlllmákrigc kan besluta i culighcr med av (.›L'(.ifömndcn redovisat

förslag och [inner frågan med in besveuáacl.

Expedieras
- K<'›m_munkansliet
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Justerandeâ Signacul'er UtdragsbestyrkAnde



1b Österåker
Remiss av motion nr 5/2019
Dnr: KS 2019/0134

Motionen väcktes i KF 2019-04-29 KF § 4:20 ”Operationz Rädda bina, ñärüar och andra

pollinatörer!”

Anmäl på tåg och besvara så snart som möjligt.

Nämnd Remiss Remittering sker av följande orsak

X = jA

Kommunstyrelsen,

Byggnadsnämnden

Förskole- och X Enligt FGst reglemente

grundskolenämndcn i

samråd med
Produktionsförvaltningen

Gymnasie- och

vuxenutbildningsnärnndcn

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och hälso-

skyddsnämndcn

Socialnämnden

Tekniska nämnden X Enligt Tst reglemente

Val- och demokraünämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Till ovanstående nämnd/ styrelse remitteras härmed bifogad motion för behandling.

Michaela Fletcher (M)
Kommunstyrelsens ordförande


