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Remiss från kommunfullmäktige - Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk
mångfald i grönområden och vattenmiljöer, STK-2020-651
SBN-2020-441
Sammanfattning

Stefana Hoti (MP) har i motion 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 detsamma hos privata
fastighetsägare, samt att utreda och föreslå fler naturreservat på land och till havs.
Stadsbyggnadsnämnden instämmer i att breda satsningar för den biologiska mångfalden behövs,
och att arbetet som pågår i de olika nämnderna bör fortgå.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag och därmed anses
motionen besvarad.
Beslutsunderlag
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Biologisk mångfald och fungerande ekosystem är en förutsättning för ett välmående
samhälle. Men på grund av ensidigt brukande av jord, föroreningar, förstörda livsmiljöer och
förändrat klimat är nu många arter hotade. Bland de mest utsatta grupperna finns insekterna, där
en tredjedel av de vilda biarterna och en femtedel av alla fjärilsarter i Sverige är rödlistade. Hoten
mot dessa pollinatörer kan medföra svåra problem för vår matförsörjning. Stefana Hoti (MP)
menar dock att Malmö som stad kan göra mycket för att förbättra situationen för växt- och
djurlivet och inte minst för våra pollinatörer och har därför i motion till kommunfullmäktige

2 (2)
yrkat att kommunfullmäktige ger flera av stadens nämnder i uppdrag att öka den biologiska
mångfalden. Uppdragen som föreslås handlar om att öka den biologiska mångfalden i befintliga
grönområden, minska hårdgjorda ytor, skapa artrika korridorer och en artrikare grönska på
stadens egna och privata fastigheter, öka andelen miljömärkta produkter som köps in i staden
och utreda och föreslå fler naturreservat på land och till havs.
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