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Motion (MP) - Låt Vombsjösänkan bli Lunds
motsvarighet till biosfärområdet Kristianstads
Vattenrike
Dnr TN 2019/0885

Sammanfattning

Miljöpartiet de gröna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att
Lunds kommun tillsammans med Sjöbo kommun och Eslövs
kommun bör verka för att Vombsjösänkan får ett officiellt
godkännande som biosfärområde.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 22 april 2020
KS AU beslut § 139, daterad 6 april 2020
TN Beslut § 69, daterad 31 mars 2020
Motion – Låt Vombsjösänkan bli Lunds motsvarighet till
biosfärområdet Kristianstads Vattenrike, daterad 20 december 2019

Barnets bästa

Idén med ett biosfärområde är att visa på praktiska exempel hur
man kan jobba med hållbar utveckling, vilket i längden gynnar
kommande generationer. Forskning visar att utomhusundervisning
med regelbunden fysisk aktivitet och naturkontakt leder till positiva
effekter på lärande, hälsa och välbefinnande, samt på elevers
utveckling. Det har även stor relevans ur ett folkhälsoperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden under kandidaturen (om ansökan godkänns av den
nationella programkommittén) uppgår till 1 705 000 kronor per år i
tre år, varav 645 000 kronor årligen bekostas av Lunds kommun.
Kommunfullmäktige har för åren 2020-2022 tilldelat tekniska
nämnden 645 000 kronor årligen för att göra Vombsjösänkan till ett
biosfärområde.
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Miljömässiga konsekvenser

Att vara ett biosfärområde innebär både en utmärkelse och en
utmaning. Det är ett modellområde där insatserna har fokus på att
främja naturvård, samhällsutveckling samt utveckling av forskning
och utbildning. Nya metoder och ny kunskap testas för att nå en
långsiktig hållbar samhällsutveckling och att genomföra FN:s
hållbarhetsmål i Agenda 2030. Bildandet av ett biosfärområde
innebär inte några nya restriktioner eller skydd, utan bygger på
befintliga regelverk.

Ärendet

Miljöpartiet de gröna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att
Lunds kommun tillsammans med Sjöbo kommun och Eslövs
kommun bör verka för att Vombsjösänkan får ett officiellt
godkännande som biosfärområde. I motionen föreslås
kommunfullmäktige ge tekniska nämnden i uppdrag att koordinera
insatserna för Lunds räkning.
Genomförd förstudie har behandlats i tekniska nämnden den 31
mars och KS AU den 6 april och utifrån besluten föreslår tekniska
förvaltningen att tekniska nämnden ställer sig positiv till motionen.

Förvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att yttra sig över motionen enligt tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse, samt
att översända yttrandet till kommunstyrelsen.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND
Mikael Fritzon
Teknisk direktör
Beslut expedieras till:
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