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Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk mångfald i
grönområden och vattenmiljöer

STK-2020-651
Sammanfattning

Stefana Hoti (MP) har i motion till kommunfullmäktige yrkat att stadens nämnder ska ges i
uppdrag att genomföra åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i staden, däribland
omvandla hårdgjorda ytor till grönytor, skapa sammanhängande korridorer av artrik grönska,
öka artrikedomen vid stadens egna fastigheter och föreslå en modell för att öka incitamentet
för privata fastighetsägare att göra detsamma, samt att utreda och föreslå fler naturreservat på
land och till havs. Stadskontoret instämmer i att breda satsningar för den biologiska
mångfalden behövs och arbetet som pågår i stadens olika nämnderna bör fortgå.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att
1. Uppdra åt tekniska nämnden att öka den biologiska mångfalden i befintliga
grönområden och vattenmiljöer.
2. Uppdra åt tekniska nämnden att omvandla asfalt och annan hårdgjord yta till grönyta
med stor biologisk mångfald.
3. Uppdra åt tekniska nämnden att skapa sammanhängande korridorer av artrik grönska
över hela Malmö för att pollinatörer ska hitta mellan växtligheten.
4. Uppdra åt servicenämnden att genom stadsfastigheter öka mängden artrik grönska
vid stadens egna fastigheter.
5. Uppdra åt stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden att föreslå en modell för att
öka incitamentet för mer artrik grönska hos privata fastighetsägare.
6. Uppdra åt samtliga nämnder att öka andelen ekologiska livsmedel och miljömärkta
produkter som köps in.
7. Uppdra åt tekniska nämnden att utreda och föreslå fler naturreservat.
8. Uppdra åt tekniska nämnden att undersöka hur delar av Öresund kan skyddas som
naturreservat.
Förslaget är att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktig
besluta
1. Kommunfullmäktige anser Stefana Hotis (MP) motion om biologisk mångfald i
grönområden och vattenmiljöer besvarad med hänvisning till vad som redovisas i
ärendet.
Beslutsunderlag
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Tekniska nämnden beslut 201215 § 427 med muntlig Reservation (MP) och (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Servicenämnden beslut 201124 § 127 med Reservation (MP) och (SD)
Remissvar från servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 201022 § 324 med Reservation (MP)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

