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Arbetsgivaren har ansvar för personal och elevers arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. I skolan gäller
arbetsmiljölagen för både elever och skolpersonal i grund och gymnasieskolan, från och med
förskoleklass. För barn på fritids gäller arbetsmiljölagen inte. Kränkningar, hot och otrygghet hos
personalen ska anmälas som tillbud till arbetsgivaren och hanteras enligt arbetsmiljölagen.
Aibetsgivaren ansvärar för ätt ordna och utforma arbetsmiljön för att förebygga risker för ohälsa på
grund av hot och våld. I detta ansvar ingår att utreda de risker för hot och våld som kan finnas på
arbetsplatsen och så snart som möjligt genomföra åtgärder för att förebygga de risker som
framkommer. Arbetsgivaren ska också följa upp åtgärderna och att de regler och rutiner som finns
är kända av personalen så aft alla vet hur de ska agera om en hot- eller våldssituation uppstår.

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-02-21

44/t8

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot barn- och utbildningsnämndens förslag eller
dess motivering. Rirslaget bidrar till att skapa likvärdighet i uöildningen på alla skotor inom
kommunen avseende trygghet och studiero. Samtidigt tillåter förslaget att rutiner och åtgärder kan
verGamhetsanpassas och ätt professionella bedömningarkan görai av rektor o'ch personat med
god kännedom om de enskilda eleverna och med hänsyn till barnets bästa. Mot bakgrund av detta
föreslår kommunstyrelseförvaltningen aU kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det av Barnoch utbildningsnämnden formulerade förslaget och att motionen därmed ska anses besvamd.

Förslag till beslut

Remiss

Barn- och utbildningsnämnden anger att det i varje verkamhet bör finnas en rutin för hur
rektor och personal ska agera för att komma tillrätta med en elevs ordningsstörande beteende och
för att upprätta trygghet och studiero i de fall de åtgärder som vidtagits i ett förebyggande syfte inte
är tillräckliga. Nämnden ser dock att det är problematiskt att införa en kommungemensam
"konsekvenstrappa" som alla verksamheter måste följa. Nämnden påpekar att det är upp till rektor
och personalgruppen att bestämma vilka disciplinära åtgärder som skolan ska tillämpa och när.
Vidtagande av disciplinära åtgärder handlar till stor del om en professionell bedömning och
kännedom om eleven varför det måste finas utrymme för bedömningar i varje enskilt fall. Vid
fastställande av en så kallad 'konsekvenstrappa" bör det finnas utrymme för rektor och personal att
utgå ifrån det arbetssätt som fungerar i verksamheten,
Utifrån ovanstående föreslår barn- och utbildningsnämnden att ett kommungemensamt
underlag king disciplinära åtgärder tas fram. Underlaget kan användas som stöd för rektor i
arbetet med att tillsammans med elever och personal utarbeta konsekvenstrappor för hantering av
elevs ordningsstörande beteende och för att upprätta trygghet och studiero. Konsekvenstrapporna
ska sedan utgöra en del av enheternas ordningsregler. Gällande polisanmälan föreslår nämnden att
rektor, eller den person som rektor utsett, ansvarar för hur brott på skolan ska hanteras och för att
göra en bedömning om en händelse ska pollsanmälas.

Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och utbildningsnämnden uppdras att tillse att kommunens
skolor i sina ordningsregler har en gällande rutin för hantering av elevs ordningsstörande beteende
och för aft upprätta trygghet och studiero, samt att motionen därmed anses besvarad.

Arbetsutskoftets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och utbildningsnämnden uppdras att tillse att kommunens
skolor i sina ordningsregler har en gällande rutin för hantering av elevs ordnin§sstörande beteende
och för att upprätta trygghet och studiero, samt att motionen därmed anses besvarad,

Yrkande
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall till förslaget till beslut eller bifall till motionen och finner
att kommuns§relsen beslutat aft bifalla förslaget till beslut.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår en beslutssats av följande lydelse:

- Barn- och utbildningsnämnden uppdras att tillse ah kommunens skolor i sina
ordningsregler har en gällande rutin för hantering av elevs ordningsstörande beteende och
för att upprätta trygghet och studiero.
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Värbeteckning
KS/2017/0368/O60-6

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseftirvaltningen
Miriam Ingeson

Beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Svar på motion om trygghet och studiero
Förslag

till beslut

I(ommunfullmiiktige beslutar att Barn- och utbildningsnämnden uppdras att tillse att kommunens
skolor i sina ordningsregler har en gällande rutin för hantering av elevs ordningsstörande
ftir att upprätta trygghet och studiero, samt att motionen diirmed anses besvarad.

beteende och

Ärendet
Hary Bouveng (M) och Marcus Svinhufvud (M) har den 6 september 2017 inkommit med en
motion om trygghet och studiero. I motionen ftireslås att en "konsekvenstrappa" inf?irs
ftir discipliniira åtgåirder. Konsekvenstrappan ska vara en centralt framtagen riktlinje som ska
kunna ligga till grund ftir skolornas eget arbete med disciplinåira åtgiirder, exempelvis niir det iir
befogat med

skiftlig varning, kvarsittning eller polisanmälan. Kommunfullmäktige ftireslås

ftr

besluta att ge Bam- och utbildningsnåimnden i uppdrag att ta fram en "konsekvenstrappa"
mer trygghet och studiero som ska gälla fiir kommunens skolor och bidra till att skapa
likvärdighet i utbildningen. Motionen har remitterats till Barn- och utbildningsniimnden som
beslutade avge yttrande i ärendet den 26 oktober 2017 (§l37ll7).

Bakgrund
Rektor och personal i skolan har skyldigheter enligt skollagen att tillftirsiikra alla elever en
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. För att åstadkomma detta är skolorna enligt
5 kap. 5 § skollagen skyldiga att ha ordningsregler som ska utarbetas tillsammans med eleverna.
Vidare har skolans personal och rektor enligt skollagen möjlighet att vidta ett antal discipliniira
åtgiirder gentemot elever så som kvarsittning, omhåindertagande av föremå1 och utvisning ur
klassrummet. Åtgärderna får inte inskänka elevens rätt till utbildning och man får bara göra
saker som är rimliga i ftirhållande till syftet och till omståindigheterna i den aktuella situationen,
exempelvis elevens ålder och beteende. Rektom och lZirarna måste vara särskilt återhållsamma
med åtgåirder niir det gäller elever i forskoleklassen eller i grundskolans lägre årskurser. De
discipliniira åtgiirderna får inte tilliimpas på elever i förskolan.
Det finns ingen skyldighet ftir skolan att göra polisanmälan. Det saknas även nationella riktlinjer
ftir hur brott som begås i skolan ska hanteras. En huvudman eller skola kan dock själva ta fram
riktlinjer ftr niir och hur en polisanmälan ska göras vid vissa allvarligare brott. Missttinlda brott
av barn under 15 år uheds bara under vissa omständigheter. Är barnet under 12 fu krävs
synnerliga skåil. En polisanmälan mot ett yngre barn leder i regel inte till annat iin att
polism;,ndigheten underrättar socialtjiinsten om anmiilan.
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Arbetsgivaren har ansvar ft)r personal och elevers arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. I skolan
gäller arbetsmiljölagen ftir både elever och skolpersonal i grund och gymnasieskolan, från och
med ftirskoleklass. För barn på fritids gäller arbetsmiljölagen inte. Iftänkningar, hot och
otrygghet hos personalen ska anmåilas som tillbud till arbetsgivaren och hanteras enligt
arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren ansvarar ftir att ordna och utforma arbetsmiljön ftir att
förebygga risker ftir ohälsa på grund av hot och våld. I detta ansvar ingår att utreda de risker för
hot och våld som kan finnas på arbetsplatsen och så snaft som möjligt genomft)ra åtgärder för att
ftirebygga de risker som framkommer. Arbetsgivaren ska också följa upp åtgärderna och att de
regler och rutiner som finns åir kända av personalen så att alla vet hur de ska agera om en hoteller våldssituation uppstår.

Remiss
Barn- och utbildningsnämnden anger att det i varje verksamhet bör finnas en rutin fiir hur
rektor och personal ska agera ftir att komma tillrätta med en elevs ordningsstörande beteende och
ftir att upprätta trygghet och studiero i de fall de åtgiirder som vidtagits i ett ftrebyggande syfte
inte iir tillräckliga. Niimnden ser dock att det är problematiskt att inltira en kommungemensam
"konsekvenstrappa' som alla verksamheter måste ftilja. Nåimnden påpekar att det åir upp till
rektor och personalgruppen att beståimma vilka discipliniira åtgärder som skolan ska tilliimpa och
Vidtagande av disciplinära åtgärder handlar till stor del om en professionell bedömning och
kiinnedom om eleven varför det måste finas utrymme ftir bedömningar i varje enskilt fall. Vid
fastställande av en så kallad "konsekvenstrappa" bör det finnas utymme ftir rektor och personal
att utgå ifrån det axbetssätt som ftrngerar i verksamheten.

nåir.

Utifrå,n ovanstående ftireslår barn- och utbildningsntimnden att ett kommungemensamt
underlag king disciplinära åtgärder tas fram. Underlaget kan anviindas som stöd Iiir rektor i
arbetet med att tillsammans med elever och personal utarbeta konsekvenstrappor ftir hantering av
elevs ordningsstörande beteende och för att upprätta trygghet och studiero. Konsekvenstrapporna
ska sedan utgöra en del av enheternas ordningsregler. Gåillande polisanmiilan ftireslår niimnden
att rektor, eller den person som rektor utsett, ansva.rar ftir hur brott på skolan ska hanteras och för
att göra en bedömning om en håindelse ska polisanmälas.

Barn- och utbildningsnämnden ftireslår en beslutssats av ftiljande lydelse:
- Barn- och utbildningsnåimnden uppdras att tillse att kommunens skolor i sina
ordningsregler har en gällande rutin för hantering av elevs ordningsstörande beteende och
Itir att upprätta trygghet och studiero.

Kommunstyrelselörvaltningens bedömning
Kommurstyrelseftirvaltningen har inget att inviinda mot barn- och utbildningsnäimndens ftirslag
eller dess motivering. Förslaget bidrar till att skapa likvåirdighet i utbildningen på alla skolor
inom kommunen avseende trygghet och studiero. Samtidigt tillåter fiirslaget att rutiner och
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åtgärder kan verksamhetsanpassas och att professionella bedömningar kan göras av rektor och
personal rned god kiinnedom om de enskilda eleverna och med hiinsyn till barnets bästa. Mot
bakgrund av detta föreslår kommunstyrelseltirvaltningen att kommunfullmiiktige beslutar i
enlighet med det av Barn- och utbildningsnämnden formulerade ftirslaget och att motionen
dåirmed ska anses besvarad.

Dnr BUN/201 7/0 169/060-3

§ 137t17

Remissvar över motion om trygghet och studiero
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bam- och utbildningsnåimnden antar ftirvaltningens ftirslag på yttrande som sitt eget.

Reservationer och särskilda uttalanden
Marcus Svinufvud, (M) reserverar sig mot beslutet

till

fttrman ftir bifall

till motionen.

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Bam- och utbildningsnämnden har ombetts liimna yttrande över en motion ftån Moderaterna om
trygghet och studiero i skolan. I motionen ftireslår Moderatema att en "konsekvenstrappa" inftirs

Motion om trygghet och studiero
Protokoll Barn- och utbildningsnåimnden 2017-10-26 § 137117

ftir disciplinära åtg?irder. Konsekvenstrappan ska vara en contralt framtagen riktlinje som ska
kunna ligga till grund ftir skolomas eget arbete med discipliniira åtgärder, exempelvis när det är
befogat med skriftlig varning, kvarsittning eller polisanmälan.

ljiinsteutlåtand e KS

12017 I 03 68/060-3

Moderatema yrkar att
Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att ta fram en "konsekvenstrappa" fiir mer
trygghet och studiero som ska gälla ftir kommunens skolor.

-

Bam- och utbildningsftirvaltningen ftreslår att ett kommungemensamt underlag king
disciplinära åtgiirder tas fram. Underlaget kan anviindas som stöd ftir rektor i arbetet med att
tillsammans med elever och personal utarteta konsekvenstrappor ftir hantering av elevs
ordningsstörande beteende och ftir att upprätta §gghet ooh studiero. Konsekvenstrappoma ska
sedan utgöra en del av enhetemas ordningsregler.
Då bam- och utbildningsftirvaltningen inte ser att det är ändamålsenligt, att som motionåiren
ftireslår, ta fram en kommungemensam rutin som ska gälla ftir alla skolor föreslås en åindrad attsats:

-

Barn- och utbildningsniimnden uppdras att tillse att kommunens skolor i sina
ordningsregler har en gällande rutin ftir hantering av elevs ordningsstörande beteende och
ftir att upprätta frygghet och studiero.

Beslutsunderlag
Motion om trygghet och studiero, BtIN/2017l0169/060-2
Tåinsteutlåtande, BIJN I 2017 /01 69 I 060 -2

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsniimnden antar ftlrvaltningens ftirslag på l,ttrande som sitt eget.

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer
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Oatum
2017-10-11

Vår bet€ckning
BU N1201 7/01 69/060-2

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet fiireslår att barn- och utbildningsnämnden antår ftrvaltringens fdrslag på
ytkande som sitt eget.

Tjänsteståil le/handläggare
Bam- och utbildningsftirvaltningen

Marcus Svinhufvud, (M) yrkar bifall

Beslutsinstans
Barn och utbildningsnämnden

Cajsa Johansson

Förslag under sammanträdet

till

E-post: cajsajohansson@nynashamn.se
Tel: 08 - 520 681 45

motionen.

Beslutsgången
Ordftirande stiiller Marcus Svinhufruds, (M) yrkande mot arbetsutskottets ftirslag
Iinner att nämnden beslutar i enighet med arbetsutskottets ftirslag.

till beslut och

Remissvar över motion om trygghet och studiero
Förslag till beslut

Skickas till

Bam- och utbildningsnämnden antar fdrvaltningens fiirslag på yttrande som sitt eget.

Kommunstyelseft irvaltningen

Ärendebeskrivning
Bam- och utbildningsn&imnden har ombetts länma yttrande över en motion från Moderatema om
§gghet och studiero i skolan. I motionen ftireslår Moderatema att en "konsekvenstrappa" infiirs
ftir discipliniira åtglirder. Konsekvenstrappan ska vara en centralt framtagen riktlinje som ska
kunna ligga till grund fiir skolomas eget arbete med discipliniira åtgärder, exempelvis niir det ålr
befogat med skriftlig varning, kvarsittning eller polisanmälan.
Moderatema yrkar att
Bam- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att ta fram en "konsekvenstrappa'n fiir mer
§gghet och studiero som ska gåilla fiir kommunens skolor.

-

Bakgrund
Bam- och utbildningsftirvaltoiingen
motiven i motionen.

ser att vissa

fti§dliganden bör göras med anledning av

Skollagens besttimmelser om disciplindra åtgiirder
Rektor och personal i skolan har skyldigheter att enligt skollagen (2010:800) kap. 5 "Trygghet
och studiero" att tillftirsåil«a alla elever en skolrniljö som pr&iglas av trygghet och studiero. För
att åstadkomma detta är skoloma iir enligt 5 kap. 5 § Skollagen skyldiga att ha ordningsregler
som ska utarbetas tillsammans med elevema. Vidare har skolans personal och rektor enligt
skollagen möjlighet att vidta ett antal disciplinära åtgärder gentemot elever så som kvarsittning,
omhändertagande av ftiremål och utvisning ur klassrummet. Åtgåirderna fär inte inskränka
elevens rätt till utbildning och man får bara göra saker som åir rimliga i fiirhållande till syftet och
till omständigheterna i den aktuella situationen, exempelvis elevens ålder och beteende. Rektom
och lärama måste vara såirskilt återhållsamma med åtgihder nlir det gäller elever i förskoleklassen
eller i grundskolans lägre årskurser. De disciplinära åtgärderna får inte tillämpas på elever i
ftirskolan.
De disciplintira åtgärdema som anges i skollagen kan, men behöver inte, ses som en
"konsekvenstrappa" diir åtgiirdema vidtas i stigande grad. När personal eller rektor behöver
tilliimpa disciplinära åtgärder ska åtgtirden stå i proportion till elevens agerande.
Utdregsbestyrkande
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Skalans skyldighet att göra polisanmiilan
Det finns ingen lagstadgad skyldighet ftir skolan att göra en polisanmälan Itir brott som begås i
skolan.l Det saknas även nationella riktlinjer ftir hw brott som begås i skolan ska hanteras. En
huvudman eller skola kan dock siälva ta fram riktliqjer fiir när och hur en polisanmälan ska göras
vid vissa allvarligare brott.

Utifrån ovanstående ftireslår bam- och utbildningsftirvaltningen att ett kommungemensamt
underlag kring discipliniira åtgärder tas fram. Underlaget kan anviindas som stöd ftir rektor i
arbetet med att tillsammans med elever och personal utarbeta konsekvenstrappor ftir hantering av
elevs ordningsstörande beteende och ftlr att upprätta trygghet och studiero. Konsekvenstrapporna
ska sedan utgöra en del av enheternas ordningsregler.

Det är dock värt att notera att polisanmälan ftir brott som sker i skolan framfiirallt avser iildre
elever. JO har uttalat att skolan bör vara återhållsam med att göra polisanmälan mot bam i de
yngsta åldersgrupperna eftersom polisen normalt inte utreder sådana anmälningar. Nåir bam
under I 5 år begår brott fär en utredning om brottet inledas endast under vissa omstiindigheter.
Brott som begås av barn under 12 år uheds bara om det finns synnerliga skäl till det. En
polisanmälan mot ett yngre bam leder dlirftir oftast inte till annat än att polismyndigheten
underrättar socialtjänsten om anmälan, med stöd av 3 § polislagen (1984:387).

Giillande polisanmälan föreslår liirvalhingen att rektor, eller den person som rektor utsett,
fiir hur brott på skolan ska hanteras och ftir att göra en bedömning om en hiindelse ska
polisanmälas.

Allvarligare lvcinloingar ochriskf)r liv och fuilsa
Även om de disciplinära åtgärderna i skollagen siktar in sig på elevers rätt till §gghet och
studiero har arbetsgivaren ett vidare ansvar ftir personal och elevers arbetsmiljö enligt
arbetsmiljölagen. I skolan gäller arbetsmiljölagen ftr både elever och skolpersonal i grund och
gymnasieskolan, fran och med ftirskoleklass. För bam på fritids gäller arbetsmiljölagen inte.
Kriinkningar, hot och otrygghet hos personalen ska anmälas som tillbud till arbetsgivaren och
hanteras enligt arbetsmiljölagen.
Arbetsgivaren ansvarar ftir att ordna och utforma arbetsmiljön {ör att ftirebygga risker ftr ohiilsa
på grund av hot ooh våld. I detta ansvar ingår att utreda de risker ftir hot och våld som kan finnas
på arbetsplatsen och så snart som möjligt genomftira åtgiirder ftir att {iirebygga de risker som
framkommer. Arbetsgivaren ska också ftlja upp åtgärdema och att de rcgler och rutiner som
finns åir kiinda av personalen så att alla vet hurde ska agera om en hot- eller våldssituation
uppstår.

ansvarar

Då barn- och utbildnings{iirvaltningen inte ser att det är iindamålsenligt, att som motionären
ft,reslår, ta fram en kommungemensam rutin som ska gälla fdr alla skolor ftireslås en iindrad attsats:

-

Barn- och utbildningsniimnden uppdras att tillse att kommunens skolor i sina
ordningsregler har en gällande rutin fiir hantering av elevs ordningsstörande beteende och
ftr att upprätta trygghet och studiero.

Ilana Hart

Tf. fiirvaltningschef

Beslutsunderlag
Motion om trygghet och studiero, BUN/2017/0169/060-2
Tjiinsteutlåtande, BIIN/201 7/0169 1060-2

Förvaltni ngens överväganden

Skickas till

Barn- och utbildningsfiirvaltningen ser, liksom motionåirema, att det i varje verksamhet bör
finnas en rutin fiir hur rektor och personal ska agera ftir att komma tillrätta med en elevs
ordningsstörande beteende och ftir att upprätta trygghet och studiero i de fall de åtgiirder som
vidtagits i ett Iiirebyggande s1'fte inte åir tillräckliga.

Kommunstyrelsef iirvaltningen

Förvaltningen ser dook att det iir problematiskt att inftira en kommungemensam
"konsekvenstrappa" som alla verksamheter måste fldlja. Barn- och utbildningsfrirvaltningen
anser att det är upp till rektor och personalgruppen att bestiimma vilka discipliniira åtgärder som
skolan ska tillämpa ooh när. Vidtagande av disciplinlira åtgärder handlar till stor del om en
professionell bedömning och kännedom om eleven varför det måste finas utrymme ftr
bedömningar i varje enskilt fall. Vid faststiillande av en så kallad "konsekvenstrappa" bör det
finnas utrymme ftr rektor och personal att utgå ifrån det arbetssätt som fungerar i verksamheten.
1
Det fims dock en amälningss§ldighet som avser om man {är veta att någon har {iir avsikt att begå ett allvarligt
brott, om Iiirberedelsen hm nått en punkt att den i sig åir straffbar (23 kap. 6 § brottsbalken).
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§ 215117

N

I
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2018-03-14

Kf§s6

Motion om trygghet och studiero

Svar på motion om att Lövhagen ska omvandlas till
naturreservat

Arbetsutskottets besl ut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Arbetsutskottet beslutar att återremittera förslaget till svar på motionen för samråd med
motionären.

Ärendet
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens

skrivelse

20L7 -12-Il.

Harry Bouveng (M) och Marcus Svinhufuud (M) har den 6 september 2017 inkommit med en motion
om trygghet och studiero. I motionen föreslås att en "konsekvenstrappa" införs
för disciplinära åtgärder. Konsekuenstrappan ska vara en centralt framtagen riktlinje som ska kunna
ligga till grund för skolornas eget arbete med disciplinära åtgärder, exempelvis när det är befogat
med skriftlig varning, kyarsittning eller polisanmälan. Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge
Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en 'konsel«enstrappa" för mer trygghet och
studiero som ska gälla för kommunens skolor och bidra till att skapa likvärdighet i utbildningen.
Motionen har remitterats till Barn- och utbildningsnämnden som beslutade avge yttrande i ärendet
den 26 oktober 2017 (§\37177).

Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och utbildningsnämnden uppdras att tillse att kommunens
skolor i sina ordningsregler har en gällande rutin för hantering av elevs ordningsstörande beteende
och för aft upprätta trygghet och studiero,

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att
Lövhagen ska omvandlas till naturreservat.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att avsluta det uppdrag som
kommunstyrelsen gav till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 13
december 2005, § 289, om att inleda en process med att inrätta ett
naturreservat i Hamnvik.

Sammanfattning

I en motion från Rolf Hofsten (PPiN) föreslås att kommunfullmäktige ska besluta
att ombilda Lövhagen till naturreservat samt att ge miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att snarast vidta åtgärder för att
genomföra detta. Motionen remitterades till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden som i yttrande har anfört att de i dagsläget inte ser
ett behov av att bilda naturreservat av Lövhagen.
Kommunstyrelseförvaltningen delar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
uppfattning. Med anledning av detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
motionen ska avslås och att det uppdrag som kommunstyrelsen gav till miljöoch samhällsbyggnadsnämnden den 13 december 2005, § 289, om att inleda en
process med att inrätta ett naturreservat i Hamnvik ska avslutas.

Bakgrund
Den 10 maj 2017 inkom Rolf Hofsten (PP|N) med en motion.

I motionen

föreslås

att kommunfullmäktige ska besluta att ombilda Lövhagen till naturreservat samt
att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att snarast vidta åtgärder
för att genomföra detta,

Kopia: Akten

Ärendet
En kommun får enligt 7 kap. 4 § Miljöbalken (1998:808), MB, förklara ett markeller vattenområde som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald,
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för
friluftsliv. I Nynäshamns kommun finns nio naturreservat och ett
naturvårdsområde, Ett av reservaten förvaltas av kommunen.

I Sveriges grundlag3 finns en bestämmelse om egendomsskydd som bland annat
anger att ingen medborgare ska tvingas tåla att det allmänna inskränker
användningen av dennes mark eller byggnad, utom när det krävs för att
tillgodose angelägna allmänna intressen. Att inrätta ett naturreservat kan vara ett
sådant angeläget allmänt intresse, men enligt 7 kap.25 § MB får en inskränkning
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Kommunfullmäktige

FöREDRAGNINGSLISTA

§ 45/1 8

Sammantrådesdatum

Dnr KS/201 7/0239/060

2018-03-14

Kf§s6
i enskilds rätt att använda mark eller vatten inte gå längre än vad som krävs för
att syft et med naturreservatet- ska till godoses'

Svar på rmotiom CIrul att !^övhagen ska omvandlas til!
nati"ir!'eservat
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Inrättas ett naturreservat på mark som ägs av enskild har markägaren i vissa fall,
enligt 31 kap. 4 § MB, rätt till ersättning för det intrång i markanvändningen som

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige aft avslå motionen om att Lövhagen ska omvandlas

till naturreservat.

reservatsbildningen innebär.a

Kommunstyrelsens beslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att
Lövhagen ska omvandlas till naturreservat.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att avsluta det uppdrag som
kommunstyrelsen gav till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den
december 2005, § 289, om att inleda en process med att inrätta ett
naturreservat i Hamnvik.

13

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att avsluta det uppdrag som kommunstyrelsen gav till miljöoch samhällsbyggnadsnämnden den 13 december 2005, § 289, om att inleda en process med att
inrätta eft naturreservat i Hamnvik.

Sanrmanfattning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2018-01-12.

I en motion från Rolf Hofsten

(PPiN) föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att ombilda
Lövhagen till naturreservat samt att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att snarast
vidta åtgärder för att genomföra detta. Motionen remitterades till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden som i yttrande har anfört att de i dagsläget inte ser ett behov av att
bilda naturreservat av Lövhagen.

Kommunstyrelseförvaltningen delar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppfattning. Med
anledning av defta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska avslås och att det
uppdrag som kommunstyrelsen gav till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 13 december
2005, § 289, om att inleda en process med att inrätta ett naturreservat i Hamnvik ska avslutas,

Bakgrund
Den 10 maj 2017 inkom Rolf Hofsten (PP|N) med en motion. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige ska besluta aft ombilda Lövhagen till naturreservat samt att ge miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att snarast vidta åtgärder för att genomföra detta.

Kommunstyrelseförvaltningens

synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen delar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppfattning att det inte
finns ett behov av att inrätta ett naturreservat på kommunens fastigheter på Lövhagen då dessa är
inköpta med eft forbehåll om att de för all framtid ska användas för frilufuändamå|.

lusterarsignaturer
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Kommunstyrelsen

kommun

Sammanträdesdatum 2018-02-2I

TJANSTEUTLATANDE
Datum
2018-01 -10

Vårbetecknlng
KS/20 1 7/0239/O604

Tjänstestäl le/handläggare
§ 45/18

Kommunstyrelseförvaltningen

Beslutsinstans

För att kommunen ska kunna inrätta ett naturreservat på enskilds mark mot dennes vilja måste
inskränkningen krävas för aft tillgodose angelägna allmänna intressen. Egendomsskyddet är starkt
och i aktuellt fall kan inte allmänna intressena anses väga tyngre än markägarens intresse.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer därför att kommunen inte har möjlighet att mot
markägarens vilja inrätta ett'naturreservat. Böhovet av orirråden för friluftsliv torde till§odoses av
den kommunägda marken som är inköpta med förbehåll om att den ska användas för
friluftsändamå1.

Sanna Jansson

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsen ftireslår kommunfirllmiiktige att avslå motionen om att Lövhagen ska

Svar på motion om att-Lövhagen ska-omvandlas till
naturreservat
Förslag till beslut

föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen avslås.

Eftersom det uppdrag som kommunstyrelsen gav till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 13
december 2005, § 289, inte längre är möjligt aft genomföra på grund av ändrade förutsättningar
föreslår kommunstyrelseförvaltningen, i likhet med miljö- och samhällsbyggnadsnåmnden, att
uppdraget avslutas.

Förslag

till beslut

tilI

natumeservat.

Kommunstyrelsen beslutar ftir egen del att avsluta det uppdrag som kommunstyrelsen gav till
miljö- och samhätlsbyggnadsnåimnden den 13 december 2005, § 289, om att inleda en process
med att inrätta ett naturreservat i Hamnvik.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att Lövhagen ska omvandlas
till naturreservat.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att avsluta det uppdrag som kommunstyrelsen gav till miljöoch samhällsbyggnadsnämnden den 13 december 2005, § 289, om att inleda en process med att
inräfta ett naturreservat i Hamnvik.

Arbetsutskottets förslag till kom munstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att Lövhagen ska omvandlas

till naturreservat.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att avsluta det uppdrag som kommuns§relsen gav till miljöoch samhällsbyggnadsnämnden den 13 december 2005, § 289, om att inleda en process med att
inrätta ett naturreseni/at i Hamnvik.

Kopia: Akten

omvandlas

/

I

en motion från Rolf Hofsten (PPiN) ftireslås att kommunfullmiiktige ska besluta att ombilda
Lövhagen till naturreservat samt att ge miljö- och samhällsbyggnadsnåimnden i uppdrag att
snarast vidta åtgfuder ftir att genomftira detta. Motionen remitterades till milö- och
samhiillsbyggnadsniimnden som i yttrande har anftirt att de i dagsläget inte ser ett behov av att
bilda naturreservat av Lövhagen.

Kommunstyrelseftirvaltringen delar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppfattning. Med
anledning av detta ftireslår kommunstyrelsefiirvaltningen att motionen ska avslås och att det
uppdrag som kommunstyrelsen gav till miljö- och samhällsbyggrradsn2imnden den l3 december
2005, § 289, om att inleda en process med att inrätta ett naturreservat i Hamnvik ska avslutas.

Bakgrund
Den 10 maj 2017 inkom Rolf Hofsten (PP§ med en motion. I motionen fdreslås att
kommunfirllmäktige ska besluta att ombilda Lövhagen till naturreservat samt att ge miljö- och
samhällsbyggnadsnåimnden i uppdrag att snaxast vidta åtgiirder fiir att genomfiira detta.

Ärendet

Exp: Msnv

En kommun fär enligt 7 kap. 4 § Miljöbalken (1998:808), MB, {tirklara ett mark- eller
vattenområde som natuneservat i syfte att bevara biologisk mangfald, varda och bevara
v2irdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv. I Nynäshamns kommun
firurs nio naturreservat öch ett naturvårdsområde. Ett av reservaten ftirvaltas av kommunen.

I Sveriges grundlagl finns en bestämmelse om egendomsskydd som bland annat anger att ingen
medborgare ska tvingas tåla att det allmåinna inskråinker användningen av dennes mark eller
byggnad, utom nåir det krävs fiir att tillgodose angelägna allmåinna intressen. Att inrätta ett
naturreservat kan vara ett sådant angeläget allmiint intresse, men enligt 7 kap.25 § MB fär en
1
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Vår belecknlng
KS/2017/0239/0604

N,/näshan,Ä,
ffi
l$J kömmun

r.lÄrusrruruÅraruoE
Dalum
l0

2018-01

Vår beteckning
KS/201 7/0239/060,4

inskiinkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten inte gå liingre än vad som l«ävs fiir att
syftet med natureservatet ska tillgodoses.
(

Inrättas ett naturreservat på mark som ägs av enskild har markägaren i vissa fall, enligt 3 I kap. 4
§ MB, rätt till ersättning ?ör det intrång i markanvåindningen som reservatsbildnirrgen innebär.2

,\
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Sanna Jansson

Kommuqiurist
Remiss

Kommunstyrelsefiirvaltningen rernitterade motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
som den 29 augusti 2017 inkom med ett yttrande. I yttrandet anftirs att miljö- och
samhällsbyggnadsnåimnden den 13 december 2005, § 289, av kommunstyrelsen fick i uppdrag
att inrätta ett naturreservat i Hamnvik. Naturreservatet var tiinkt att omfatta fastigheter som ägdes
dels av kommunen, dels av en exploatör. Kommunen kom överens med exploatören om att
denne skulle överlåta aktuella fastigheter till kommunen, under ftjrutsättning att beslut fattades
om detaljplan ftir ny bebyggelse. Under 2013 sålde exploatören sina fastigheter och begärde att
planarbetet skulle avslutas, vilket skedde. Den nedlagda detaljplanen och ny markägare åindrade
ftirutsättningarna fiir bildandet av ett natureservat.
De av kommunens fastigheter som var tåinkta att ingå i naturreservatet är inköpta med ett
ftirbehåll om att området ftir all framtid ska anviindas ftir friluftsiindamåI. Niimnden bedömer
diirftjr att sarrrolikheten ftir exploatering på dessa fastigheter är minimal.

Beslutsunderlag
Motionen, KS

120 17 /

0239 I 060 -l

Miljö- och samhällsbyggnadsnåimndens beslut, KSl2017 I 0239 /060-3
Miljö- och samhällsbyggnadsftirvaltningens diinsteskivelse,KSl20l710239l060-3
Skickas till:
Motioniir

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Med anledning av ovanstående ser nåimnden i dagsläget inte ett behov av att bilda natuffeservat
av Lövhagen. Nämnden anser även att uppdraget från kommunstyrelsen den l3 december 2005,
§ 289, ska avslutas.

Kommunstyrelsef örvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen delar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppfattning att det
inte finns ett behov av att inrätta ett naturreservat på kommunens fastigheter på Lövhagen då
dessa är inköpta med ett ftrbehåll om att de ftir all framtid ska anvåindas ftir friluftsändamåI.
För att kommunen ska kurura inrätta ett natureservat på enskilds mark mot dennes vilja måste
inskiinkningen loävas ftir att tillgodose angelägna allmåinna intressen. Egendomsskyddet iir
starkt och i aktuetlt fall kan inte allmåinna intressena anses väga tyngre åin markägarens intresse.
Kommunstyrelseftirvaltningen bedömer därftir att kommunen inte har möjlighet att mot
markägarens vilja inrätta ett natureservat. Behovet av områden ftir friluftsliv torde tillgodoses av
den kommunägda marken som åir inköpta med fttrbehåll om att den ska anviindas för

fiilultsändamåI.
Kommunstyrelseft5rvaltningen fiireslår med hiinvisning

till

ovanstående att motionen avslås.

Eftersom det uppdrag som kommunstyrelsen gav till miljö- och samhällsbyggnadsnåimnden den
I 3 december 2005, § 289, inte längre är möjligt att genomltira på grund av ändrade
ftirutsättningar föreslår kommunstyrelsefiirvaltningen, i likhet med miljö- och
samhällsbyggnadsnåimnden,

att uppdraget avslutas.

2
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Förslag till beslut
lv.tsN/2017l0703/008

Yttrande öven rmotfron

ivliljö och srnrliillsbyugnrclsnärnrdcl bcslutr.t att

l. Codkinna hln,altningens yttranclc ör.ct Pcnsionä;:sprtticts troliou
2. Ilrircslå kommunstylclscn att avshita uppdragct orn rtt irilda n,Ittll rcscnrlt

* S[«a [-övhagem matL{rreservatsskyddas

200sl\

av J,iiviraEen

2Be)

Miljö- och samhällsbygEnadsrxäinndens beslut
Nliljö och

samhällsbyggnadsnätrndcn

1. Goclhiirnt förvrltnilgcts
2. Förcslå irotutnunstyrelsen

Anhetsutskottets förs!ag till beslut

bcslutar aft:

),ttr.rn(lc ör,er Pensionärspilrticts urutruu
att rvslutr uppclraret om att bilda lrxruueserrat

bchurdhdc frrigan 2017 08 1tl
a1,

l,ör,hagcn (rs

2005/§ 28e)

§ 22i

^rbctsulsl(ottct
l\rbclsutsl{otteI beshrtaclc cnligt förvaltningcns förslag.

Frotokollsantee kning
ilobert Norbcrg (PPiN) vitl att clet tillförs protcihollet

Yrkanden

am de morsärter sig bcslutct.

lohnny Ildholm (S) och bifall till arbetsutskottcts forslag.

Samrnanfattning
ljn motion har inhommit från Pcnsionärsparlict, Nynäshamns komrnur, med tnledning av cn artihel
i Nynrishtmusirostcu den 10 mats 2017, urngåenclc Lövhagcns fiduftsor:rråclc. 1(ommunah'ådct
Danicl,l\dborn uttalar sig i attilrclu och sägcr att l,ör.hagcn inte liitere behiivcr sl<yddas som
IIatLul:eservat cftersom kotmuncn ägcr marhcn. Nlotioniircn anscr att dct fbrtlaratrie finns skiil att
shydda l-övh'rgcrl sonr nahuresefl,ät och lörcslår: att kornmunlulLLniihligc ska bcsluLa att Lör4ragcrr
orubtlclas till natutrcscrvat och att nriljir- och srmhiillsJrl,ggrrclsnämnden får i rppdrag att r.edistiiltr

bcslutct.

Skickas till
visrl det plancradc lcscrvatets eläns rned gtönt lLnjc.
Dcn planctade bl,ggnationcl i Ilarnnvih rncd sncdställcl sl<r:a[fcring och clcn tlarh som NCC shulJc
lämla övcr til1 hotlnriuen med lih skr:affer,nq. l)en mad<en ägs idrg av Noldstjct:narr Flolclingl'...............\R.
l)ir liartan sytrs ochså clcn mark sorn komrnunen iige t (oslffaff-cr:ad).
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Värbebckning
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1

Plats och tid
l,anclsort, plar 7,2017-08 24 lit. 08:ll0'10:50

Tiänstestäl le/handlä ggare

Eleslutanele
Tnucl r\nclctsson

Oi.c lttsberg

Planenheten

(S)

E-post: maria.landin@nynashamn.se

Johnny IlclhoLn (S)
Janice l3oijc (S)
Ilengr I lohvaster $,IP)

Tel:

Yh,a Sktllberr; (l )

Yttrande över nnotion

i\uncta H ags triim (lr,[)
Cöran ilrivirg (NI)

I lelenc _folsson (N{)

Iireddk Sirnnr:rgrcn
(llarencc

Förslag

(i\f

Ärendet

(l{D)

En motion har inkommit från Pension2irspartiet, N1måishamns kommun, med anledning av en
artikel i Nynäshamnsposten den 10 mars 2017, angående Lövhagens friluftsområde.
Kommunalrådet Daniel Adborn uttalar sig i artikeln och säger att Lövhagen inte låingre behöver
s§ddas som naturreservat eftersom kommunen äger marken. Motioniiren anser att det
fortfarande finns skiil att skydda Lövhagen som nalrreservat och fdreslår att
kommunfullmiiktige ska besluta att Lövhagen ombildas till naturreservat och att miljö- och
samhiillsbyggnadsnämnden får i uppdrag att verkställa beslutet.
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yttrande över Pensionåirspartiets motion
att avsluta uppdraget om att bilda naturreservat av Lövhagen

fts 2005/§ 289)
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Andcrs liril<sson (i\,[P)
Robcrt Nolbcr:g (PP)
Pi.rr:onc

gör Lövhagen til! naturrese!"vat

till beslut

1. Godkiinna ftrrvaltningens
2. Föreslå kommunstyrelsen

lcke tjänstgörande ersättare
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-

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

Lildc (SI))
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Beslutsinstans
Miljö- och samhällsbyggnadsnåimnden

Maria Landin
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Kommunstyrelsen gav den 13 december 2005 (ks §289) miljö- och samhällsbyggnadsniimnden i
uppdrag att inleda processen med att inrätta ett natuffeservat. Reservatet skulle omfatta
kommunens fastigheter Lövhagen 1:13, l:14 och l:15 samt delar avLövhagen 1rl0 och 1:11
som då ägdes av NCC Construction AB. Uppdraget om att tillskapa ett naturreservat hörde ihop
med den då pågående detaljplaneringen söder om Hamnviken dåir en ny stadsdel med 350 - 600
bostiider planerades. Avsikten var att den nya bebyggelsen skulle utgöra en tydlig griins mot
Lövhagen, ftirbätka allmiinhetens tillgång till bad, strandpromenader och strövområden.
Den 9 februari 201 1 0d §32) godkiinde kommunfullmäktige ett ramavtal som tecknats mellan
kommunen och NCC Construction AB om parternas ansvar ftir att iffätta ett naturreservat. NCC
skulle överlåta delar av fastighetema Lövhagen l :1 0 och l : l l till kommunen så att de kunde
ingå i reservatet. Avtalet var avhiingigt av att detaljplanen ör ny bebyggelse skulle gå igenom.
Beslut om ett kommunalt reservat skulle tas samtidigt som detaljplanen fiir Hamnviken antogs av

SclireteraLc

kommunfullmiiktige.

I oktober 2011 inledde miljö- och samhällsbyggnadsftirvaltningen arbetet med att bilda
naturreservat. Kommunens fastighetsavdelning som då var ansvarig ftir kommunens mark stod
som bestiillare av årbetet. En arbetsgrupp bestående av tjiinstem?in fran strategisk utveckling

Anslag
Del justerade prolokollet oflenlliggörs genom delta anslag.
Besl utsi n stans: N,1i liö- och sam hällsbygg nadsnäm nden

Sammantrådesdatrm: 20J 7 0B-24
Anslsget säns upp: 2017'08-25
Förvaringsplals för

Anslagei tas ned:

2017-09"1 5

sdsl6rvallningen
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bildades. Kontåkt togs med Ekologigruppen som giort naturviirdesinventeringen i
detaljplaneområdet fiir Hamnvik om att göra en likadan inventering ldr resterande mark.
Inventeringen var kTar 2012.
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Lövhagen naturres€ruat - förslag på gränser

2013 ansöktes om LONA-medel (lokala naturvårdsmedel) från låinsstyrelsen ftir att finansiera
delar av arbetet med att ta fram ftjreskrifter och informationss§ltar. Ansökan beviljades men på
grund av personalbrist gick arbetet på sparlåga under 20 I 3 .

Under sommaren 2013 sålde NCC sina fastigheter Lövhagen 1 : 10 och 1 : I I till Nordstjeman
Holding AB och begåirde diirmed att planarbetet skulle avslutas vilket också skedde i november
20 I 3 . Därmed var det inte längre aktuellt att tillskapa ett naturreservat på delar av Lövhagen
l:10 och 1:1 l.
Den nedlagda detaljplanen och ny markägare av NCC:s fastigheter har iindrat ftirutsättningarna
ftir bildandet av ett naturreservat. Som framgår av bifogad karta äger Nordstjeman Holding AB
Ringvägen och norra delen av det område som vi kallar fiir Lövhagen. Kontakt har tagits med
markägaren Nordstjeman Holding AB som inte visat något intresse ftir en reservatsbildning.
Under 201 5 diskuterades att enbart göra naturreservåt av kommunens fastigheter Lövhagen 1 :1 3,
l:14 och 1:15. Dessa fastigheter har tillhört kommunen sedan 1940-talet då de inköptes med ett
ftrrbehåll från den tidigare ägaren om att området ftir all framtid skulle användas ftjr
friluftsiindamåI. Kommunens fastigheter omfattar gården Lövhagen och marken söder &irom.
Sannolikheten fiir att det området skulle bli möjlig att exploatera har bedömts som mycket liten.
Då fokus de senaste åren har legat på att ftrsöka bilda ett naturreservat av kalkbrottet Stora Vika
har inga resurser kunnat läggas på fortsatt arbete med Lövhagen. Formellt sett har miljö- och
samhällsbyggnadsftirvaltningen fortfarande kvar uppdraget om att bilda naturreservat från
kommunstyrelsen då det aldrig avslutats.

Förvaltningens ftirslag
Nordstjernan Holding AB har inte visat något intresse ftir reservatsbildning på sin fastighet
samtidigt som ftirvaltningen bedömer att risken ftlr exploatering på kommunens fastigheter 2ir
minimal. Förvaltningen ser i dagsläget därftir inget behov av att bilda naturreservat av Lövhagen.
Förvaltningen ftireslår att uppdraget från kommunstyrelsen 2005 (ks §289) avslutas.

Alf

Olsson

Tf miljö- och samhällsbyggnadsohef

Maria Landin

tf stadsbyggnadschef

som visar det planerade reservatets griins med grönt linje.
Den planerade byggnationen i Hamnvik med snedstiilld skraffering och den mark som NCC
skulle lZimna över till kommunen med lila sl«affering. Den marken ägs idag av Nordstjeman

Kartafrän2}t2
HoldingAB.

På kartan syns också den mark som kommunen äger (oskrafferad).
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Motion betr.

Motion från Pensionärspartiet, Nynäshamns kommun

kommun

30 i\lynäsharnn - O72 910 2A 94' - t<ansli@ppnynas.se
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L'-§r,t,tu,u.r.^
Beslutsunderlag

f, rvvnäshamns
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NYNASHAA,INS KOMMUN
Kommunstyrelsen

LövhaÅe!_:*niEuf reservat I

2017

-05- I

0

,Rurltt,t'tf Lt(t)' I

Av en artil<el i Nynäshamnsposten av den l-0 rnars 2017 franrgår att

friluftsområde f.n. inte skall skyddas som naturreservat. Det framgår inte vem som
tagit beslutet. men det är kommunalrådet Daniel Ardborn(L) som uttalar sig i

Skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

artikeln.

till området och det inte längre
områden behöver Lövhagen inte
för
närliggande
föreligger några byggnadsplaner
Han menar att eftersom kommunen nu är ägare

reservatskyddas.
" Men skulle markerna i grannskapet säljas eller om det finns planer på att utvecl(la
dem skulle vi freda dem formellt" är Daniel Ardborns uppfattning. Vi frågar oss

varför man har en sådan passiv attityd.
Eftersom kommunen tidigare haft den uppfattningen att Lövhagen borde göras till
naturreservat är det väl mycket lämpligt att göra det nu när man är ägare. Det torde
göra processen enklare. Och det skulle göra alla de nynäshamnsbor som trivs

i

Lövhagen något lugnare för framtiden.

Med anledning härav får jag föreslå

att kommunfullmäktige beslutar att Lövhagen skall ombildas till naturreservat samt
att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att snarast vidta åtgärder för att
genomföra detta.

För Pensionärspårtiet
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