LEMLANDS KOMMUN

LE/501/2020
Motion: Utvecklande av kommunens handlingsplan för dess grönområden och gemensamma ytor
KFGE 62 §
26.08.2020
Kommunfullmäktigeledamot Joel Lindholm har inför kommunfullmäktiges
sammanträde den 26 augusti 2020 lämnat in en motion till kommunfullmäktiges ordförande Mathias Sandberg.
”Vi är för tillfället inne i en sjätte massutrotning av allt liv på vår planet. Alla
arter kommer att bli drabbade förr eller senare inklusive vi själva. Vi kan
tydligt se en minskning av våra flytt- och sjöfåglar redan. Det finns dock en
del av vårt ekosystem som har hamnat mellan stolarna och som är i akut behov av vårt beskydd. Jag talar om insekterna. I den senaste studien, som
släpptes i april 2020 i tidskriften Science, kan man utläsa resultatet att vi
förlorat 50 % av världens insektspopulationer de senaste 75 åren och 24 %
av dessa de senaste åren. Främst pga förlorade livshabitat samt ökat användande av bekämpningsmedel.”
Ledamot Joel Lindholm hemställer om att kommunstyrelsen vidtar följande
åtgärder:
Sår ängsväxter längs cykelvägar och kommunalt ägda vägar.
Sår ängsväxter längs vandringsleder där området tillåter.
Tillåter slåtter först när växter viktiga för pollinerare har blommat ut.
Fasar ut giftiga bekämpningsmedel i kommunens verksamhet.
Sätter upp fågelholkar och insektshotell vid kommunens gemensamma områden, exempelvis kommunkansli, hamnar, Valbohallen, Sveagården, Valborg, återvinningsstationen, sopstationerna, kommunens stränder etc.
Planerar ängsöar vid kommunens gemensamma områden. T ex kring midsommarstången vid Valborg, Sveagården, kommunkansliet, hamnar, etc.
Planterar fruktträd och bärbuskar vid nyplanteringar på de kommunalt ägda
områdena.
Fullmäktigeledamot har rätt att väcka motion i ärende rörande kommunens
gemensamma angelägenheter, efter det att behandlingen av de i föredragningslistan nämnda ärendena slutförts. Motion ska i skriftlig form lämnas till
fullmäktiges ordförande senast före sammanträdets början.
Då motion inlämnats till ordföranden ska motionens första undertecknare beredas tillfälle att yttra sig varefter motionen utan överläggning remitteras till
kommunstyrelsen eller annat beredningsorgan för att beredas.
**********
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BESLUT:
Efter att motionens första undertecknare ledamot Joel Lindholm beretts tillfälle att yttra sig beslöt kommunfullmäktige enhälligt att remittera motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen bifogas protokollet.
-------------Bilaga:
Motion
KST 240 §
07.09.2020
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till tekniska nämnden för beredning.
**********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag.
------------Bilaga:
Motion
TN 71 §
17.09.2020
Tekniska nämnden noterar åtgärdsförslagen som relevanta och viktiga för
den biologiska mångfalden. Noterbart är även att denna typ av åtgärder i flera
fall inte behöver bidra till en kostnadsökning. Exempelvis kan anläggande av
ängsmark istället för gräsmatta minska på underhållskostnaderna i form av
utebliven gräsklippning. Det handlar även om att förändra landskap/områdesbilen i kommunen och detta bör förankras politiskt. Tekniska chefen har
tidigare tagit upp behovet av en miljöpolicy/hållbarhetsplan för kommunen
med kommundirektören och byggnads- och miljöinspektören, då ett sådant
vägledningsdokument i dag saknas. Tekniska nämnden eftersträvar ändå i
mån av möjlighet att miljö-/hållbarhetsanpassa sin verksamhet. Exempelvis
används till viss del salt för ogräsbekämpning.
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att en miljöpolicy/hållbarhetsplan utarbetas och antas för hela den kommunala verksamheten (Ålands
utvecklings- och hållbarhetsagenda finns tillgänglig som ett färdigt genomarbetat alternativ). Under tiden fortsätter nämnden att miljö/hållbarhetsanpassa sin verksamhet efter bästa förmåga.
BESLUT:
Nämnden omfattar tekniska chefens förslag.
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-------------KST 328 §
23.11.2020
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänsteinnehavare för att ta fram en miljöpolicy för Lemlands
kommun.
Arvode utgår enligt arvodesstadgan.
Kommunstyrelsen emotser förslag till miljöpolicy inom maj 2021.
**********
BESLUT:
Ärendet återremitteras för att efterhöra intresse hos kommunens förtroendevalda.
------------KS 14 §
18.01.2021
En förfrågan har gjorts till kommunens förtroendevalda huruvida det finns
intresse för att delta i en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänsteinnehavare för att ta fram en miljöpolicy för Lemlands kommun.
Inom utsatt tid har en (1) intresseanmälan kommit in.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att den inkomna intresseanmälan beaktas samt att
tillsätta en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänsteinnehavare
för att ta fram en miljöpolicy för Lemlands kommun. Arvode utgår enligt
arvodesstadgan.
Kommunstyrelsen emotser förslag till miljöpolicy inom maj 2021.
*********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att utöka förfrågan till att gälla kommuninvånarna genom annonsering i infobladet och på facebook.
-------------

