Kommunstyrelsen

Utdrag ur
PROTOKOLL
2018-10-15

§ 177
Motion 2017:02 från Kenneth Gunnar (KNU) – Inrätta ett naturvårdsråd
KS-2017/189
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Kenneth Gunnar (KNU) motionerar att Knivsta kommun ska inrätta ett naturvårdsråd. Rådet
ska fungera som dialog- och remissorgan vid ianspråktagande av naturmark för exploatering.
Underlag i ärendet
Beslut från arbetsutskottet, § 156, 2018-10-01, beslut från samhällsutvecklingsnämnden,
§ 104 2018-08-27, samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-28 och motionen
2017-03-02 har varit utsända.

Expedieras till:
Akten

Expedierat av Siobhán Górny 2018-10-30

Samhällsutvecklingsnämnden

Utdrag ur
PROTOKOLL
2018-08-27

§ 104
Svar på motion 2017:02 inrätta ett naturvårdsråd
SUN-2018/311
Beslut
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag, föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda formerna för ett naturvårdsråd i Knivsta kommun,
att anse motionen besvarad.
Yrkande
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) och Gunnar Gidlund (KD) yrkar bifall till förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Kenneth Gunnar (KNU) motionerar att Knivsta kommun ska inrätta ett naturvårdsråd. Rådet
ska fungera som dialog- och remissorgan vid ianspråktagande av naturmark för exploatering.
Underlag i ärendet
Beslut från arbetsutskottet, 2018-06-11, § 65, tjänsteskrivelse 2018-05-28, beslut KF §
37/2017 och motion 2017-03-02 har varit utsända.

Expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen
Handläggare

Expedierat av Eva Paulsrud 2018-09-05
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Handläggare
Josefin Edling
Park och naturchef

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-05-28

Diarienummer
KS-2017/189
SUN-2018/311

Samhällsutvecklingsnämnden

Svar på motion från Kenneth Gunnar: Inrätta ett naturvårdsråd
SUN-2018/311
Förslag till beslut
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att
besluta
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda formerna för ett naturvårdsråd i Knivsta kommun,
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Kenneth Gunnar motionerar att Knivsta kommun ska inrätta ett naturvårdsråd. Rådet ska
fungera som dialog- och remissorgan vid ianspråktagande av naturmark för exploatering.
Bakgrund
Vid exploatering kan befintliga natur- och kulturvärden utgöra viktiga kvaliteter i arbetet med
att skapa attraktiva bostäder och arbetsplatser. Tillgängliga och näraliggande naturområden
lockar invånare och arbetsplatser till kommunen.
Vid exploatering av jungfrulig mark ska därför värdering av befintliga värden göras. Detta
görs i dag i både plan- och byggskede men kommunens tillgängliga underlag för den här
typen av värderingar är i många delar otillräckliga, och det kan leda till att höga natur- och
kulturvärden byggs bort i onödan.
Ett naturvårdsråd kan i detta sammanhang vara en resurs för kommunen eftersom
föreningsliv och aktiva invånare besitter lokalkännedom och kunskaper som kommunen inte
har tillgång till. Ett naturvårdsråd kan också fungera som ett forum för att kanalisera frågor
som annars når kommunen som synpunkter och klagomål. Ett råd kan ses som en del av
kommunens arbete med medborgardialog.
Förvaltningen ser positivt på bildande av naturvårdsråd eftersom det skulle kunna förbättra
kvaliteten på naturvårdsarbetet och på kommunens kommunikation med invånarna i dessa
frågor. Formerna för ett naturvårdsråd behöver klargöras och arbetsformerna fastställas
innan beslut om bildande kan vara aktuellt.
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Ekonomisk konsekvensanalys
Ett naturvårdsråd förväntas inte fördyra förvaltningens arbete med naturvårdsfrågorna.
Arbetssätten kan istället effektiviseras och därmed bli billigare.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Pernilla Dufström
Tf. Samhällsbyggnadschef

Beslutet ska expedieras till:
Akten
Motionär Kenneth Gunnar
Samhällsutvecklingsnämnden
Park och naturchef
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja x

Nej

Förklara oavsett svar.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Barn är aktiva ”konsumenter” av natur och grönområden i tätorterna. Både inom de
pedagogiska verksamheterna, inom föreningslivet och spontant på sin fritid. Därför har barn
mycket att vinna på att kommunen har goda kunskaper om sina naturområden.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej x

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Motion tlll Knivsta kommunfullmäktige.
Jag föreslår att Knivsta kommun inrättar ett naturvårdsråd.
Knivsta kommun växer så det knakar, vilket då bland annat innebär att
mycket jungfrulig mark måste tas i anspråk i en allt snabbare takt.Detta
får till följd att det inte finns utrymme för misstag! Förstörd mark/natur kan
svårligen återfås! Ett sätt att undvika denna risk är att inrätta ett
naturvårdsråd med säte för de rena natur- och friluftsföreningarna. Rådet
skall ha till uppgift att vara ett dialog- och remissorgan och som
kontinuerligt informeras när ny mark, privat eller offentlig, planeras att tas
i anspråk. I regelverket skall även ingå två fysiska möten med kommunens
ledande politiker och personal inom förvaltningen. Detta instrument
används i många kommuner och har visat sig vara ett bra verktyg då det
ger tidiga signaler, när skyddsvärd naturmark riskerar att förändras. Vi har
alla ett ansvar för att lämna över vårt jordklot så oskadat som möjligt till
kommande generationer.

Knivsta 2017-03-02
Kenneth Gunnar
KnivstaNu

