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Tjänsteskrivelse
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Gunnar Ölfvingsson

2017-05-23

Dnr KS 2017-489

Kommunstyrelsen

Naturreservatet Motala ströms ravin, uppdrag till
samhällsbyggnadsnämnden om bildande
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram
erforderligt underlag för bildande av naturreservatet Motala ströms
ravin.
2. Samhällsbyggnadsnämnden tar efter framtagande av
reservatshandlingar i samverkan med Tekniska Verken AB beslut om
bildande av naturreservatet Motala ströms ravin för fastställande av
kommunfullmäktige
Ärende
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare haft ett uppdrag att utreda förslag till
nytt kommunalt naturreservat. Som en fortsättning av detta uppdras nu åt
samhällsbyggnadsnämnden att ta fram reservatshandlingar och besluta om
bildande av naturreservatet Motala ströms ravin för fastställande av
kommunfullmäktige.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
Underlag till startbeslut för bildande av naturreservatet Motala ströms ravin
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Bakgrund
Budgetuppdrag 11 i Linköpings kommuns budget 2016-2017 innebar att
Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag att identifiera värdefulla
naturområden för ställningstagande till ett nytt naturreservat. Uppdraget
redovisades till kommunstyrelsens planeringsutskott som tog emot
redovisningen 2016-12-12.
Utredningen förordade två alternativ till nytt kommunalt naturreservat med
Motala ströms ravin i första hand och Vidingsjö-Ekängsdalen-Ullstämma i
andra hand.
Översiktsplaneavdelningen har nu fått i uppdrag att ta fram underlag för och
förslag till beslut om att starta arbetet med bildande av ett nytt kommunalt
naturreservat i Motala ströms ravin invid Ljungsbro.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för att inrätta reservatet
Framtagandet av reservatshandlingar, framförallt en skötselplan, kostar
maximalt 100 000 kr. Därutöver åtgår upp till en månads intern handläggartid.
Ett förvärv av den privatägda marken (ca 12 ha) kan uppskattas till omkring 2
Mkr varav 1,5 Mkr hör till de drygt 9 ha där kommunen redan skrivit på
köpeavtal. Kommunala naturreservatsbildningar kan efter särskild ansökan
erhålla upp till 50% i statlig markåtkomstersättning. Ersättningen kan ges
kopplat till förvärv av mark men även kopplat till marknadsvärdesminskning
på mark som kommunen redan äger, vilket i det här fallet inkluderar den mark
som ägs av Tekniska Verken.
Initiala investerings- och driftkostnader
I området finns idag inga anordningar för besökare och initiala investeringar
behövs i form av en eller två parkeringsplatser, rastplatser, informationstavlor
etc till en ungefärlig kostnad av 250 000 kr. En årlig driftskostnad i
grundskedet ligger runt 50 000 kr. Iordningställande av initiala enklare
vandringsleder tillsammans med mindre naturvårdsinsatser kan kosta omkring
200 000 kr.
Kommunala mål
I kommunfullmäktiges övergripande mål för innevarande mandatperiod står
under Mål 5 (En ekologiskt hållbar kommun) att ”Värdefulla naturområden ska
säkras och kommunen ska aktivt arbeta för att bevara den biologiska
mångfalden”.
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I den styrande majoritetens samverkansprogram (Höjda ambitioner för
Linköping – samverkansprogram för s, mp och fp 2015-2018) finns också
målsättningen mer konkret uttryckt som ”Bilda fler kommunala naturreservat”.
Jämställdhet
Bildande av ett kommunalt naturreservat i tätortsnära natur innebär bättre
möjligheter till naturupplevelser och rekreation för alla. Åtgärder i tätortsnära
natur med fokus på hög tillgänglighet och iordningställande av informationsoch rastplatser samt skyltade stigar ger ökade förutsättningar för upplevd
trygghet under naturvistelsen vilket gynnar flera målgrupper.
Uppföljning och utvärdering
Ett beslut i kommunstyrelsen enligt ovan följs upp genom att kompletterande
utredningar genomförs, reservatshandlingar tas fram och beslutas av
samhällsbyggnadsnämnden för fastställande av kommunfullmäktige.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens diarium (uppdrag)

