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Ansökan ur miljöanslaget - insektsvänliga gräsytor
Sammanfattning
Serviceförvaltningen vill ansöka om medel ur Kommunstyrelsens
miljöanslag för att utveckla ett försök avseende insektsvänliga
gräsytor på och i anslutning till skol- och förskolegårdar.
Servicenämnden föreslås besluta att ansökan kan skickas till miljöoch hälsoutskottet.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 december 2019 dnr SN
2019/0425.
Ansökan till kommunstyrelsens miljöanslag: Insektsvänliga gräsytor,
6 december 2019.

Barnets bästa
Ärendet tar hänsyn till barn och ungas rättighet att leva i ett hållbart
samhälle.

Ärendet
Sommaren 2019 genomförde serviceförvaltningen en förstudie för
att öka den biologiska mångfalden. Sex lämpliga gräsytor valdes där
gräset fick växa fritt. Under hösten 2019 slogs gräset eftersom slåtter
efter blomning är gynnsamt för biologisk mångfald. Provisoriska
skyltas sattes upp för att informera om det pågående projektet. En
biologistudent togs in för att inventera arter och jämföra klippta och
oklippta ytor med avseende på växter och insekter.
Efter att vi i förstudien 2019 kunde se att verksamheterna verkar
positivt inställda till att gräset inte klipps överallt ser nu
serviceförvaltningen att det finns potential att utveckla de initiala
testerna till ett konkret projekt under 2020. Under 2020 skulle
serviceförvaltningen vilja utöka testet med fler och större ytor. Syftet
är att:
-
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I det långa perspektivet skapa en ökad biologisk mångfald på
kommunens skol- och förskolegårdar.
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I det korta perspektivet testa att sluta klippa vissa gräsytor och
i samband med detta undersöka hur ytorna utvecklas, hur de
ska skötas, hur vi behöver kommunicera kring åtgärden samt
hur ytorna kan användas inom pedagogiken.

För att skala upp försöket vill serviceförvaltningen söka medel ur
kommunstyrelsens miljöanslag, för bland annat arbetstid, skyltning
och fröer. Totalt omfattar ansökan 65 000 kr.

Serviceförvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden föreslås besluta
att

ansöka om medel ur kommunstyrelsens miljöanslag, totalt
65 000 kr för att utöka försöket med insektsvänliga gräsytor.
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