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Motion från Karin Svensson Smith (MP) och
Axel Hallberg (MP) "Gör Höjeådalen till kommunalt
naturreservat"
Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) och Axel Hallberg (MP) föreslår i en
motion att det inrättas ett kommunalt naturreservat i Höjeådalen för
naturvård och rekreation samt att park- och naturavdelningen,
tekniska förvaltningen får i uppdrag att föreslå en avgränsning för
naturreservatet om minst 100 hektar.
Föreslås att motionen anses bifallen med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2019.
Kommunfullmäktiges beslut den 13-14 juni 2019, § 142.
Tekniska nämndens beslut den 18 juni 2019, § 159.
Byggnadsnämndens beslut den 18 juni 2019, § 114.
Tekniska förvaltningens och stadsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse den 23 maj 2019.
Karin Svensson Smiths (MP) och Axel Hallbergs (MP) motion Gör
Höjeådalen till kommunalt naturreservat inkommen den 27 februari
2019.

Barnets bästa
Att skydda områden för natur och friluftsliv är bra för barn. Det
innebär att grönytor säkras för framtiden och utgör en resurs även
för kommande generationer. Det bidrar också till att mildra klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Att ha god
tillgång på stadsnära naturområden är mycket viktigt för att kunna
erbjuda barn goda boendemiljöer och naturkontakt. Närhet till vild
natur är inte minst viktigt för socioekonomiskt svagare grupper där
barn inte har möjlighet att resa utanför närområdet eller delta i
aktiviteter i större utsträckning..
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Ärendet
Karin Svensson Smith (MP) och Axel Hallberg (MP) föreslår i en
motion att det inrättas ett kommunalt naturreservat i Höjeådalen för
naturvård och rekreation samt att park- och naturavdelningen,
tekniska förvaltningen får i uppdrag att föreslå en avgränsning för
naturreservatet om minst 100 hektar.

Nämndernas yttranden
Tekniska nämnden och byggnadsnämnden har yttrat sig över
motionen. Sammanfattningsvis har nämnderna ställt sig positiva till
att inrätta ett naturreservat i Höjeådalen. De framför att detta ligger i
linje med centrala styrdokument för arbetet med grönstruktur och
naturvård i kommunen, men att omfattningen av ett reservat och hur
det bäst avgränsas behöver utredas. Yttrandena i dess helhet
framgår av nämndernas beslut.

Kommunkontorets kommentar
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt budgetsammanträde i juni att
uppdra åt tekniska nämnden att i enlighet med Grönstruktur- och
naturvårdsprogrammet förbereda inrättandet av ett kommunalt
naturreservat i Höjeådalen samt att kommunfullmäktige ska fatta
principbeslut om inrättande av naturreservatet senast 2020.
Nämnderna har ställt sig positiva till inrättandet av ett naturreservat
i Höjeådalen och framfört att omfattningen av reservatet och hur det
bäst avgränsas behöver utredas. Därmed bör motionen anses
bifallen.

Ekonomiska konsekvenser
Nämnderna har framfört att det som ett underlag för beslut om
inrättande av naturreservat och dess avgränsning behöver
genomföras en ekonomisk analys som redovisar konsekvenser av
reservatsbildningen, både ur ett genomförandeperspektiv och ur ett
driftperspektiv.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen bifallen med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut.
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Bitr. kommundirektör

