Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2020-11-24

§ 277 Rädda insekterna, svar på motion (V)
Dnr KS 2020-69
Ärende
Jessica Eek (V) och Jane Carlsson (V) föreslår i en motion daterad 2020-01-20
att:


Linköpings kommun ska ta fram en sammanhållen strategi eller
ett styrdokument för att bevara och utveckla insektslivet i
kommunen.

Pollinatörer är utsatta lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Forskarvärlden och organisationer på alla nivåer börjar uppmärksamma detta
allt mer. Linköpings kommun har jobbat brett men ostrukturerat med åtgärder
för att gynna pollinatörer. Linköpings kommun är en kraftfull aktör med ett
stort markinnehav med en betydande utveckling och har därmed goda
förutsättningar för att kunna planera och genomföra åtgärder som förbättrar
förutsättningarna för pollinatörer. Det pågående arbetet som beskrivs i denna
skrivelse genomförs huvudsakligen av samhällsbyggnadsnämnden. Det finns
ett stort behov av att ta fram ett kommungemensamt styrdokument och en
funktionell exempelkatalog som kan användas av alla nämnder och bolag för
att framdriften i frågan ska förbättras.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att motionen bifalls
och att förvaltningen ges i uppdrag att i verksamhetsplan för 2021 prioritera att:



Ta fram ett förslag till policy för främjande av pollinatörer.
Ta fram en åtgärdskatalog för främjande av pollinatörer.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-24, § 126
1. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-18, § 210
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Motionen bifalls och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ges i
uppdrag att ta fram ett förslag till policy för främjande av pollinatörer som
ska ges en sammanhållen ambition för samtliga nämnder och bolag.
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2. Miljö och samhällbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en
åtgärdskatalog för främjande av pollinatörer, från vilken förvaltningar och
kommunala bolag kan hämta inspiration och konkreta åtgärder att använda
i befintlig miljö, exploateringar och utvecklingsprojekt.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-08-18, § 210
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-24, § 126
Tjänsteskrivelse – Rädda insekterna, svar på motion (V), 2020-05-27
Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-08.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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