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Servicenämnden
Datum

2020-11-30

Yttrande

Adress

Henrik Smithsgatan 13
Diarienummer

Till

SN-2020-586

Kommunfullmäktige

Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk mångfald i grönområden och
vattenmiljöer
STK-2020-651

Servicenämnden beslutade 2020-11-24 att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Servicenämnden ställer sig positiv till förslaget om att öka mängden artrik grönska.
Servicenämnden gör i dagsläget en hel del på sina fastigheter för att öka mängden artrik
grönska och köper i huvudsak ekologiska livsmedel. Servicenämnden är även positiv till att
vidta ytterligare åtgärder, men det förutsätter att beställande nämnder har möjlighet att
finansiera detta. Nämnden vill även peka på några risker kopplade till olika insatser för att
främja biologisk mångfald.
Yttrande

Servicenämnden utgår från den policy som har sitt ursprung från kommunfullmäktiges beslut
2010 om att 90 % av stadens inköpta livsmedel ska vara ekologiska. Vi har fram till nu
inhandlat ekologiska livsmedel för 88 % och målet för 2020 är 90 %.
Servicenämnden ansvarar för byggnation och förvaltning av Malmö stads fastigheter, för
skola, barn-, äldre- och socialomsorg, kultur och fritid. Nämnden sköter också allmän
platsmark på uppdrag av tekniska nämnden. Servicenämnden gör i dagsläget en hel del på
sina fastigheter för att öka mängden artrik grönska. Servicenämnden är positiv till att vidta
ytterligare åtgärder, men det förutsätter att beställande nämnder har möjlighet att finansiera
detta.
I dagsläget gör servicenämnden en rad åtgärder på sina fastigheter för att främja biologisk
mångfald. Exempel på detta är:


På flera av våra fastigheter har vi ytor där vi endast tar bort skräp som inte kan brytas
ner samtidigt låter vi biologiskt material, såsom löv, vara kvar. Maskar och
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mikroorganismer bryter ner löven som förvandlas till näring. Detta ökar även
näringen i jorden.


Där omgivningen tillåter det lämnar vi stubbar från borttagna träd, vilket skapar
boplatser och mat till insekter och fåglar.



Plantering av buskar, perenner och lökar som blommar över hela året, samt plantera
flera olika sorters träd.



Vissa gräsytor klipper vi mer sällan för att skapa långgräs och ängsmarker. Bägge
grässorter leder till blomning vilket främjar insektsliv och mer artrikedom.

Servicenämnden har möjlighet att vidta fler åtgärder och göra mer utav det vi gör idag för att öka
den biologiska mångfalden, förutsatt att beställande nämnd finansierar det.
Servicenämnden är medveten om risker kopplade till olika insatser för att främja biologisk
mångfald och tar hänsyn till dessa vid planering av grönytor. Exempelvis bör stubbar inte lämnas
kvar urskillningslöst utan hänsyn måste tas till om det kan störa verksamheter såsom förskolor och
skolor. Ytor som lämnas för att låta växtlighet växa fritt riskerar att bli boplats åt råttor och andra
skadedjur. En annan aspekt av att beskära buskage är att främja trygga miljöer i staden och minska
risken för nedskräpning.
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförande

Jan Olsson (S)
Nämndsekreterare

Johanna Beckmann
Reservation Miljöpartiet.
Reservation Sverigedemokraterna.
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