Kommunstyrelsen

Utdrag ur
PROTOKOLL
2017-12-11

§ 225
Motion 2016:08 från Kenneth Gunnar (KNU) – Fullborda Lunsenreservatet
KS-2016/351
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Reservation
Peter Evansson (S), Lennart Lundberg (KNU), Rolf Samuelsson (MP) och Bengt-Åke
Andersson (KNU) reserverar sig mot beslutet.
Särskilt yttrande
Christer Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 7).
Yrkande
Lennart Lundberg (KNU) och Rolf Samuelsson (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska
föreslås bifalla motionen.
Peter Evansson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås bifalla motionen samt
tilläggsyrkar att kommunen uppvaktar länsstyrelsen och presenterar argument för att hela
Lunsen, även den delen som finns i Knivsta kommun, med det höga värde som området har
för friluftslivet skyddas som naturreservat och att länsstyrelsen prioriterar upp området för att
starta en sådan process.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag till beslut mot Lennart Lundbergs, Rolf
Samuelssons och Peter Evanssons bifallsyrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag. Därefter ställer ordföranden Peter Evanssons tilläggsyrkande mot
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 178, 2017-11-27, beslut från samhällsutvecklingsnämnden,
§ 105, 2017-11-06, med särskilt yttrande från Vänsterpartiet, samhällsutvecklingsnämndens
tjänsteskrivelse 2017-10-12, karta över Lunsenområdet, beslut från kommunfullmäktige,
§ 77, 2016-04-27 och motionen har varit utsända.

Expedieras till:
Akten

Expedierat av Siobhán Górny 2017-12-20

Samhällsutvecklingsnämnden

Utdrag ur
PROTOKOLL
2017-11-06

§ 105
Motion 2016:08 från Kenneth Gunnar (KNU) Fullborda Lunsenreservatet
SUN-2017/857
Beslut
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar,
att anse motionen besvarad.
Reservation
Anders Grönvall (S), Harriet Swanberg (S), Mikael Rye-Danjelsen (S) och Kerstin Umegård
(MP) reserverar sig till förmån för Anders Grönvalls (S) tilläggsyrkande.
Särskilt yttrande
Christer Johansson (V) lämnar ett särskilt yttrande (protokollbilaga 2)
Yrkande
Anders Grönvall (S) yrkar bifall till förslaget med tilläggsyrkande ”att kommunen uppvaktar
länsstyrelsen och presenterar argument för att hela Lunsen, även den delen som finns i Knivsta
kommun, med det höga värde som området har för friluftslivet skyddas som naturreservat och
att länsstyrelsen prioriterar upp området för att starta en sådan process”
Ordföranden yrkar, med instämmande av Björn-Owe Björk (KD) och Boo Östberg (C) bifall till
det ursprungliga förslaget utan tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på å ena sidan eget yrkande och å andra sidan Anders
Grönvall (S) yrkande och finner att samhällsutvecklingsnämnden och bifaller
ordförandeförslaget. Omröstning begärs.

Omröstning
De ledamöter som röstar för det ursprungliga förslaget röstar JA.
De ledamöter som röstar för det ursprungliga förslaget med tilläggsyrkande röstar NEJ.

Expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen
Handläggare

Expedierat av Eva Paulsrud 2017-11-15

Samhällsutvecklingsnämnden

Utdrag ur
PROTOKOLL
2017-11-06

Klas Bergström (M), Boo Östberg (C), Sofia Spolander (M), Björn-Owe Björk (KD) och Camilla
Arvidsson (M) röstar JA.
Anders Grönvall (S), Harriet Swanberg (S), Mikael Rye-Danjelsen (KNU) och Kerstin
Umegård (MP) röstar nej.
Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att nämnden bifaller ordförandeförslaget.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet 2017-10-24, § 85, tjänsteskrivelse 2017-10-12, rev, karta Lunsen,
KF § 77 anmälan av motion och motion 2016-04-15 har varit utsända.

Expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen
Handläggare

Expedierat av Eva Paulsrud 2017-11-15
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Handläggare
Josefin Edling

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-10-12

Diarienummer
SUN-2017857

Kommunfullmäktige

Svar på motion 2016:08 från Kenneth Gunnar (KNU) – Fullborda
Lunsenreservatet
SUN-2017/857
Förslag till beslut
Att anse motionen besvarad.
Sammanfattning
I motion 2015:06 yrkar Knivsta.Nu att Knivsta kommun aktivt verkar för att fullfölja sin del av
Lunsenområdet för att göra Lunsenreservatet komplett, snarast, dock före 2020.

Svar
Lunsen är ett större skogsområde i kommunens nordvästra del. Skogen fortsätter där in över
kommungränsen mot Uppsala kommun. I Uppsala kommun är Lunsen ett naturreservat.
Lunsen är varierad skog med många småvatten, gammal barrskog och hällmarker. Det är ett
attraktivt friluftsområde och Upplandsledens mest populära delsträcka går genom lunsen från
Flottsund, via Lunsentorpet, till Lagga eller Knivsta. Inga större vägar går genom Lunsen,
som därför är ett viktigt tyst område i Knivsta kommun.
Skogen ägs av ett 15-tal markägare. Där SLU och Naturvårdsverket äger ca hälften.
Sammantaget kan anses att Lunsen är ett mycket skyddsvärt område.
Knivsta kommun har en låg andel skyddad mark. Att bilda nya naturreservat är därför en
prioriterad åtgärd. I kommunens grönstrukturplan framhålls vikten av att ta fram en strategi
för formellt naturskydd, där viktiga områden skulle kartläggas och ges en inbördes
prioriteringsordning.
Att bilda naturreservat av privatägd mark är en komplex process som antingen kan initieras
av länsstyrelsen eller av kommunen. Det innefattar markköp eller naturvårdsavtal med varje
enskild markägare inom reservatet.
Förvaltningen har i dagsläget inte tillräckliga resurser för att arbeta med bildande av
naturreservat på mark som inte ägs av kommunen. För att kunna genomföra ett sådant
uppdrag krävs utökad personalstyrka inom förvaltningen. I en situation med utökade
personella resurser skulle naturreservatsbildning av Lunsen med stor sannolikhet hamna
högt i en prioritering av skyddsvärda naturområden.
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Ekonomisk konsekvensanalys
Att ta fram utredningar och handlingar som ingår i ett reservatsbeslut kostar ca 200 tkr. Vid
bildande av reservat på privatägd mark tillkommer kostnader för markinköp/naturvårdsavtal
men här finns också statliga bidrag som kan minska dessa kostnader avsevärt.
För framtiden tillkommer årliga kostnader för skötsel av området. I Lunsen är det troligt att
kostnaden för reservatet skulle bli självbärande med hjälp av naturvårdande gallringar och
dess uttag av virke.

Emma Lundbergh
Samhällsbyggnadschef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kenneth Gunnar
Josefin Edling
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

x

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Nej

Förklara oavsett svar.
Barn är en viktig målgrupp för friluftslivs-åtgärder i kommunens regi. Att skydda natur
säkerställer att det finns tillgång på natur till kommande generationer av barn.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja

Nej

x

Förklara oavsett svar.
Det har inte varit aktuellt i ärendet.

Kommunfullmäktige

Utdrag ur
PROTOKOLL
2016-04-27

§ 77
Anmälan av motion 2016:08 från Kenneth Gunnar (KN.NU) - Fullborda Lunsenreservatet
KS-2016/351
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen är anmäld.
Ärende
Motionen delas ut på sammanträdet.

Expediering
Akten

Expedierat av Siobhán Górny 2016-05-12

Knivsta.Nu
Fullborda Lunsenreservatet!
Motion till Knivsta kommunfullmäktige, april 2016
När Knivsta kommun återuppstod pågick ett arbete, i vår då gemensamma Uppsala kommun, att
åstadkomma ett reservat, som i sin södra del ligger i vår nuvarande kommun. Uppsala kommun
fullföljde planen i sin del, men Knivsta kommun har av dunkla skäl avstått från att fullfölja sin del.
Vid den förväntade expansionen av såväl Knivsta som Alsike tätorter är det nu ytterst viktigt att
även säkerställa rekreationsområden i närområdena. Detta blir särskilt angeläget för Alsike, att
redan nu gardera, att området inte exploateras, utan sammanförs med det redan befintliga
reservatet norr om. Detta gemensamma område tillsammans med Kungshamn Morga blir då en
oersättlig resurs för alla nya invånare som beräknas bosätta sig i regionen. Jag är medveten om att
problem kan uppstå vid marklösen, alt intrångsersättning. Det gäller då att vara alert och söka
såväl statliga medel som EU-pengar för att förverkliga denna gamla dröm att kunna bevara även
det södra randområdet till de mera bergiga/magra centrala delarna. Även Upplandsstiftelsen är en
viktig aktör i detta arbete. Sammantaget utgör området ett unikt stycke mark i vår del av landet,
där nu södra delen inte har något skydd.
Jag yrkar på att Knivsta kommun aktivt verkar för att fullfölja sin del för att få Lunsenreservatet
komplett, snarast, dock före 2020.

Knivsta 2016-04-15

Kenneth Gunnar
Knivsta.Nu

