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§ 292 Inrätta fler naturreservat, svar på motion (MP)
Dnr KS 2021-90
Kommunstyrelsens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens förslag nr 1 avslås med hänvisning till att markägarfrågan inte
är löst.
2. Motionens förslag nr 2 avslås med hänvisning till att marken ägs av en
privat fastighetsägare.
3. Motionens förslag nr 3 avslås med hänvisning till att områdets värden kan
utvecklas utan att området görs till naturreservat.
Reservationer
Rebecka Hovenberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.
Ärende
En motion har väckts av Rebecka Hovenberg (MP) om att inrätta fler
naturreservat i Linköpings kommun. I motionen skrivs bland annat att
Linköping har få naturreservat jämfört med andra städer, och att genom
bildandet av reservat höjs naturens status och området skyddas för framtiden,
samtidigt som det ökar attraktiviteten för människor att vistas i naturen.
Motionen föreslår nedanstående punkter:
1. Gör ett kommunalt naturreservat av Tvärskogsudde
2. Gör ett kommunalt naturreservat av skogarna kring Olstorp motionscentrum
3. Utvidga de nuvarande reservaten i Vidingsjö och Ullstämma så att
våtmarksområdena vid Ekängsdalen och Ullaberg införlivas i ett stort reservat.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning för respektive
område är:
1. För marken i Tvärskogsudde pågår förhandlingar med Statens fastighetsverk
i syfte att förverkliga översiktsplanen. Eftersom frågan inte är klar föreslås att
denna punkt i motionen avslås.
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2. Eftersom marken kring Olstorp motionscentrum ägs av en privat
fastighetsägare föreslås att denna punkt avslås med motivet att inte inskränka i
den privata äganderätten.
3. Kommunen har full rådighet över markområdet och arbetar aktivt för att
utveckla platsens natur- och rekreationsvärden redan idag. Motionen föreslås
avslås med motivet att områdets värden kan utvecklas utan att det görs till
naturreservat.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-09-15, § 177
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens förslag nr 1 avslås med hänvisning till att markägarfrågan inte
är löst.
2. Motionens förslag nr 2 avslås med hänvisning till att marken ägs av en
privat fastighetsägare.
3. Motionens förslag nr 3 avslås med hänvisning till att områdets värden kan
utvecklas utan att området görs till naturreservat.
Yrkanden
Rebecka Hovenberg (MP) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Muharrem Demirok (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot
Rebecka Hovenbergs (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-15, § 177
Tjänsteskrivelse – Inrätta fler naturreservat, svar på motion (MP), 2021-08-18
Motionen

__________
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Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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