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Sluta klippa delar av grönområdena och ge humlor och
bin en chans
Svar på medborgarförslag
Beslut
Kommunstyrelsen tackar medborgaren för förslaget och beslutar att ge tekniska
nämnden i uppdrag att prova anlägga ängsmark där det kan vara lämpligt.
Sammanfattning av ärendet
En kommuninvånare skriver den 1 oktober 2013 att våra pollinerande
insekter, bin och humlor med flera har problem och att vi behöver dem.
Medborgaren föreslår därför att kommunen ska sluta klippa delar av
grönområden och låta tusen blommor blomma. Medborgaren föreslår också
att kommunen ska plantera en mängdvariation av små honungsblomster/
sommarblomster och sedan låta bli att klippa eller slå området.
Tekniska förvaltningen skriver den 17 mars 2015 att på flera ställen i
kommunen har vild apel och körsbärs-träd planterats, som båda är särskilt
bra för bin. I Järnvägsparken har förvaltningen planterat många perenner
som drar till sig insekter. På de allmänna ytorna i bostadsområdena i
Ljungby har gräsklippningen dragits ner till 1-2 gånger per år. Detta har
skapat klagomål på bland annat fästingar och mördarsniglar. På vissa av
dessa platser gjordes försök med att skapa vildängar genom att plantera in
sommarblomster men det lyckades inte då gräset tog över. Det har också
framförts klagomål från allmänheten över områden som inte har klippts.
Tekniska förvaltningen skriver att det kostar 30 000 kronor per 1000
kvadratmeter att anlägga blomsteräng. Den årliga skötseln av
blomsterängar är billigare än skötseln av grönytor, dock ställer den andra
krav på personalens kompetens. Blomsterängen ska slås med lie strax efter
midsommar och därefter få ligga och torka i 2 veckor för att sedan räfsas
ihop.
Beredning
Tekniska utskottet föreslår i maj 2014 att kommunstyrelsen svarar att åtgärder
redan vidtagits för att gynna de pollinerande insekterna.
Kommunstyrelsen beslutar i juni 2014 att återremittera ärendet för ett fylligare
svar om vad vi gör och vad vi skulle kunna göra i framtiden.
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Tekniska nämnden föreslår den 21 april 2015 att kommunstyrelsen beslutar att
förvaltningen får i uppdrag att prova anlägga ängsmark där det kan tänkas vara
lämpligt, samt att kommunstyrelsen tackar förslagsställaren för förslaget och
informerar om att försök med anlagd ängsmark redan gjorts, men inte blivit
uppskattat av kommuninvånarna
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V), Ann-Charlotte Wiesel (M) och Lars Solling (FP) yrkar
bifall till tekniska nämndens förslag till beslut. Irene Olofsson (C) yrkar också
bifall till tekniska nämndens förslag med tillägget att en skylt sätts upp vid
sådana ängsmarker för att förklara tanken med att inte slå gräset.
Roland Johansson (ALT) yrkar avslag på medborgarförslaget.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Kerstin Wiréhns (V)
med flera yrkande eller enligt Roland Johanssons (ALT) yrkande. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kerstin Wiréhns (V) med flera
yrkande om bifall till tekniska nämndens förslag. Det innebär att
kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att prova anlägga
ängsmark där det kan vara lämpligt.
Skickas till
Förslagsställaren, tekniska nämnden
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