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Diarieplanbeteckn

FRAMTIDSPARTIET
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Naturreservat

vid Härssjön och Rambo mosse

Vär kommun har mänga vackra naturomr~den. En av de vackraste, enligt min mening, är Härssjön
ach Rambo mosse. Ett naturskönt omräde med en unik miljö och en hemvist för mánga olika

arter

med start bevarande skydd.
Denna typ av omräde är viktigt att beva ra för framtida generationer.
Det är ocksä viktigt att beva ra den na typ av omräden för att man ska II säkerställa den bio logis ka
mängfalden och i slutändan vär egna arts överlevnad.

Jag tyckeratt det skulle vara en bra möjlighet för kommunen om detta omräd e blev ett
naturreservat. Av den na anledning skulle jag vilja ställa följande frägor till kommunstyrelsens
ordförande:
Varförvalde den politiska majoriteten och kommunstyrelsens ordförande attsäga nej till ett
naturreservat?
Kommer den politiska majoriteten ach kommunstyrelsens ordförande verka för att omrädet blir
beva rat för framtida generationer? I sa fall hur tänker man göra detta?
Ska II detta nej till naturreservat ses endast som ett nej till detta omräde e lier ska II tolkningen vara
att man säger nej

till alla i framtiden tänkta naturreservat?

För Socialdemokraterna
Lena Fredriksson

Page 18 of 600

HÄRR YDA KOMM UN
Kommunstyrelsen

2021 -05- 12

Interpellation till välfärdsnämndens ordförande

Unga personers utsatthet i sociala medier
Det pâgâr för närvarande en debatt om hur unga personer lockas till att dela lättklädda bilder av sig
själva pâ socia la medier. Detta sker via olika typer av socia la medier till exempel appen onlyfans. Det
har ocksâ konstaterats att detta har fun nits även in nan just den na app ach kommer tyvärr fin nas
även efter denna app.
För att lyckas lösa problemet sä kommer det inte att hjälpa med förbud mot vissa appar utan det
handlar om att föra diskussioner med eleverna pâ skolorna ach arbeta med synsättet och kunskapen
hos elever, föräldrar och personal.
Vi tycker att den na frága är viktig för vâra barns och ungas hälsa pâ bâde lâng ach kort sikt.

Vi viii därför ställa följande frägor till välfärdsnämndens ordförande:
Hur arbetar man med denna frâga i grundskolan och i gymnasiet?
Hur ser välfärdsnämndens handlingsplan ut?
Hur tycker välfärdsnämndens ordförande att man skall arbeta med frágan?
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