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§ 139

Biosfärområde Vombsjösänkan

Dnr KS 2020/0245

Sammanfattning
Att utveckla Vombsjösänkan till ett biosfärområde är en vilja som
vuxit ur projekt och samverkan som genomförts och pågår i området
de senaste decennierna. Samarbetet mellan Lunds och Sjöbo
kommuner, länsstyrelsen och boende kring naturreservatet i
Klingavälsåns dalgång ledde fram till EU-projektet LIFEscape där
landskapskonventionen och delaktighet i utvecklingen av området
var central. De tre kommunerna tog 2013 beslut om att genomföra
en förstudie och fortsätta processen att skapa ett biosfärområde.
Förstudierapporten ”Biosfärområde Vombsjösänkan” är färdigställd.
Det återstår nu för respektive kommun att godkänna förstudien och
ta beslut om det fortsatta arbetet. Kommunstyrelsen har delegerat
beslutsrätten i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås godkänna
förstudierapporten Biosfärområde Vombsjösänkan, att anta den
kommungemensamma avsiktsförklaringen att Sjöbo, Lund och
Eslövs kommuner har för avsikt att, efter respektive kommuns och
nationella programkommitténs godkännande av förstudien, ansöka
om att inleda en kandidatur till UNESCO år 2020, att tekniska
nämnden parallellt med kandidaturen ska undersöka möjligheterna,
att uppnå likvärdiga mål för området utan att förbinda sig till
UNESCO’s regler samt att ställa sig bakom tekniska nämndens förslag
till fortsatt arbete.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 april 2020
Tekniska nämndens beslut den 31 mars 2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 februari 2020
Förstudie Biosfärområde Vombjösänkan 7 oktober 2019
Kommunstyrelsens beslut den 15 december 2015 § 406

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar
att godkänna förstudierapporten Biosfärområde Vombsjösänkan,
att anta den kommungemensamma avsiktsförklaringen att Sjöbo,
Lund och Eslövs kommuner har för avsikt att efter respektive
kommuns och nationella programkommitténs godkännande av
förstudien ansöka om att inleda en kandidatur till UNESCO år 2020,
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att tekniska nämnden parallellt med kandidaturen ska undersöka
möjligheterna att uppnå likvärdiga mål för området utan att förbinda
sig till UNESCO’s regler samt
att ställa sig bakom tekniska nämndens förslag till fortsatt arbete
att beslutet gäller under förutsättning att övriga parter uppfyller sina
åtaganden och att finansieringen till stor del består av externa medel
att arbetet återrapporteras till kommunstyrelsen senast i oktober
2020.
Fredrik Ljunghill (M), Karin Svensson Smith (MP), Anders Almgren
(S) och Jan Annerstedt (FNL) instämmer i Philip Sandbergs (L)
yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna förstudierapporten Biosfärområde Vombsjösänkan,
att anta den kommungemensamma avsiktsförklaringen att Sjöbo,
Lund och Eslövs kommuner har för avsikt att efter respektive
kommuns och nationella programkommitténs godkännande av
förstudien ansöka om att inleda en kandidatur till UNESCO år
2020,
att beslutet gäller under förutsättning att övriga parter uppfyller sina
åtaganden och att finansieringen till stor del består av externa
medel,
att tekniska nämnden parallellt med kandidaturen ska undersöka
möjligheterna att uppnå likvärdiga mål för området utan att
förbinda sig till UNESCO’s regler,
att ställa sig bakom tekniska nämndens förslag till fortsatt arbete
samt
att arbetet återrapporteras till kommunstyrelsen senast i oktober
2020.

Protokollsanteckningar
Inga-Kerstin Eriksson (C) får till protokollet anteckna att hon
instämmer i förvaltningens förslag till beslut samt i de två sista attsatserna i Philip Sandbergs (L) yrkande.
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Beslut expedieras till:
Sjöbo kommun, Eslövs kommun
Tekniska nämnden i Lunds kommun
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, Lund, 2020-04-06 klockan 13.00–16.10

Ledamöter

Philip Sandberg (L), Ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL), deltar på distans
Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar på distans
Hedvig Åkesson (KD), deltar på distans
Lina Olsson (S)
Helena Falk (V)

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, deltar på distans
Christoffer Stenström, politisk sekreterare, deltar på distans
Elfva Barrio, politisk sekreterare, deltar på distans
Henrik Weimarsson, ekonomichef
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare, deltar på distans
Johanna Davander, kommunikationschef, §§ 132-137
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, §§ 132-137
Mattias Horrdin, politisk sekreterare, deltar på distans
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare, deltar på distans
Vesna Casitovski, kanslichef
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare, deltar på distans
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Martin Bater, IT-strateg, §§ 132-139
Ulrika Östhall, nämndsekreterare
Jens Nilsson, utredare, §§ 137-138

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 132–141

Plats och tid för justering

Bruksgatan 22, tisdagen den 7 april 2020 kl. 12:00

Underskrifter
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Sekreterare

Ulrika Östhall

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 132–141

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Ulrika Östhall

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-04-29

