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Svar på motion nr 5/20I9 från Ann-Christine Furustrand

Operation: Rädda bina,

Kommunstyrelsens

fjärilar

(S)

-

och andra pollinatörer!

förslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
motion nr 5/2019 och ge förvaltningen i uppdrag att
uppdatera kommunens hemsida med information om vad österåkersborna som
individer kan bidra med för att gynna bin, fjärilar och andra polljnatörer.
1.

Bifalla

punkt

1

i

motion nr 5 / 2019 besvarad, i enlighet med förskole- och
grundskolenämndens svar på samma motion, med hänvisning till att ansvaret
för att undervisning redan åvilar rektorer och lärare.
2.

Anse punkt 2

3. Bifall

med

i

punkt 3 imotion nr 5 / 2019 och ge förvaltningen

parkprogramxnet för Österåkers

i

uppdrag

kommun komplettera med ett

att arbetet

förslag

till

åtgärdsplan för polh'nerare /biologisk mångfald.

Sammanfattning
Naturskyddsföreningen relaterar forskning

som Visar att en tredjedel av

Sveriges vilda biarter är på Väg att försvinna. Bina och andra pollinatörer är
livsviktiga för

kommunen

bland annat Vår matproduktion.

tar

polh'natörer, att

fram en aktionsplan för

kommunen

går ut

med

att

I

motionen

rädda bin,

information

föreslås att

fjärilar

och andra

om vad österåkersborna

som individer kan bidra med samt att förskolor och skolor involveras i arbetet
genom att tex ta del av Nanuskyddsföreningens kampanj ”Rädda bina i
skolan”.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2020-01-29,

§ 2:4.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2020-01-22.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-15.
Protokollsutdrag Tekniska

nämnden 2019-12-12,

§ 10:9.

Protokollsutdrag Förskole- och grundskolenämnden 2019-10-08, §

Förslag

7:8.

beslut-7

till

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande
1. Bifalla punkt 1 i motion nr 5 / 2019 och ge förvaltningen i uppdrag att
uppdatera
individer

kommunens hemsida med information om vad österåketsboma som

kan bidra

med för att gynna bin,

fjärilar

och andra

pollinatörer.

Forts.
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2. Anse punkt 2 i motion nr 5/2019 besvarad, i enlighet med förskole_ och
grundskolenämndens svar på samma motion, med hänvisning till att ansvaret

för att undervisning redan åvilar rektorer

punkt 3

3. Bifall

i

och

lärare.

motion nr 5/2019 och ge förvaltningen i uppdrag

med parkprogrammet för

Österåkers

kommun komplettera med

att arbetet

ett förslag

till

åtgärdsplan för pollinerare /biologisk mångfald.

Ann-Christine Furustrand

(S)

yrkar bifall

till

motionen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar
(M) yrkande

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

eller enligt

Kommunstyrelsen

Ann-Christine Furustrands

(S)

yrkande och finner

att

beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedietas

Akt

Justerandes signaturer

(xâvçgwp
a

.i

;5:4-

[W

Lf

;9,
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