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Yvonne Olsson (S)
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Anders Pripp (SD)
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Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
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Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
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Justeringen
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§
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Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk mångfald i
grönområden och vattenmiljöer, STK-2020-651

TN-2020-1567
Sammanfattning

Stefana Hoti (MP) har i motion till Kommunfullmäktige föreslagit att Kommunfullmäktige
ska ge flera av stadens nämnder 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 detsamma hos privata fastighetsägare, samt
att utreda och föreslå fler naturreservat på land och till havs.
Fastighets- och gatukontoret instämmer i att breda satsningar för den biologiska mångfalden
behövs vilket också speglas i det arbete som pågår inom nämndens verksamhetsområde.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommufullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Yrkanden
Stefana Hoti (MP) yrkar, med instämmande av Mats Billberg Johansson (V), att Tekniska
nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår att Tekniska
nämnden ställer sig positiv till motionens innehåll, samt att, med hänvisning till ett dylikt
yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i dess helhet.
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed,
då också med instämmande av Håkan Fäldt (M), att Tekniska nämnden ska besluta att till
Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt att, med
hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara
besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget och Håkan Fäldts (M) yrkande.
Reservationer
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Mats Billberg Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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