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Yttrande över motion av Urban Junevik (V) om 
information, tillgänglighet och faciliteter vid 
naturreservaten 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Urban Junevik väckta motionen avslås. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Emmyly Bönfors (C) och Martin Wannholt (D) yrkade bifall till yrkande från  
M, L, C och D den 4 februari 2022 om att avstyrka motionen. Vidare yrkade  
Emmyly Bönfors (C) avslag på övriga yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 18 februari 2022 om att 
avstyrka motionen. 

Blerta Hoti (S) yrkade bifall till yrkande från S den 4 februari 2022. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkade i första hand att ärendet skulle 
återremitteras enligt yrkande från V och MP den 22 februari 2022 och i andra hand att 
motionen skulle tillstyrkas. 

Kommunstyrelsen godkände först ordförandens förslag att yrkandet från  
M, L, C och D och yrkandet från SD behandlas som ett yrkande då båda föreslår att 
motionen ska avstyrkas. 

Kommunstyrelsen beslutade härefter utan omröstning att avslå återremissyrkandet från  
V och MP. 

Kommunstyrelsen beslutade därefter utan omröstning att avstyrka motionen. 

  

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2022 nr 43 
  



 

Göteborgs Stad kommunfullmäktige 2 (2) 
   
   

Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 4 februari 2022. 

 
 

Göteborg den 23 februari 2022 
Göteborgs kommunstyrelse 
 
 
 
 
Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Yrkande angående motion av Urban Junevik 
(V) om information, tillgänglighet och 
faciliteter vid naturreservaten. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Motionen remitteras till trafiknämnden, miljö- och klimatnämnden, nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning samt nämnden för funktionsstöd för inhämtande 
av synpunkter på förslaget.  

Yrkandet 
Vi är positiva till motionen och delar motionärens synpunkter att på olika sätt skapa goda 
förutsättningar för göteborgarna att ta del av och utforska naturområden i staden. Detta 
skapar mervärden på flera sätt; fler människor får möjlighet att utforska naturen i 
närområdet, behovet av långväga resande för naturupplevelser kan minska och oberoende 
av ekonomiska förutsättningar ges alla göteborgare möjlighet till bra naturupplevelser. 
Förslagen i motionen kan också bidra till förbättrad folkhälsa.   

Även om park- och naturnämnden väljer att avstyrka motionen beskrivs förslagen som 
angelägna av förvaltningen i tjänsteutlåtandet. Samtidigt lyfter motionen också upp fler 
olika aspekter på frågan som påverkar flera nämnders ansvarsområden i staden. 
Exempelvis bättre cykelmöjligheter till och från aktuella områden, 
arbetsmarknadsinsatser genom att undersöka möjligheterna att staden anställer guider 
samt tillgänglighetsfrågor. Vi ser även att motionen kan ha betydelse för att nå målen i 
miljö- och klimatprogrammet. Därför anser vi att även trafiknämnden, miljö- och 
klimatnämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning och nämnden för 
funktionsstöd bör ges möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget för att bredda 
perspektivet.    

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Reviderat yrkande 
 
2022-02-22 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
3.3  

https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzM2OTk5MDImYy0tZG9jdW1lbnQvNjM5NjNlNWEtM2ExNy00OGVjLThiZmEtOGFiMjg4M2EzY2UxJmQmMQ==
https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzM2OTk5MDImYy0tZG9jdW1lbnQvNjM5NjNlNWEtM2ExNy00OGVjLThiZmEtOGFiMjg4M2EzY2UxJmQmMQ==
https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzM2OTk5MDImYy0tZG9jdW1lbnQvNjM5NjNlNWEtM2ExNy00OGVjLThiZmEtOGFiMjg4M2EzY2UxJmQmMQ==


 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yrkande angående Motion av Urban Junevik 
(V) om information, tillgänglighet och 
faciliteter vid naturreservaten 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Motionens första beslutssats om att ”Inventera och säkra tillgången till toaletter, 
grillplatser och möjlighet till avfallssortering i naturreservaten” bifalles.  

2. Motionens andra beslutssats avslås.  
3. Motionens tredje beslutssats om att ”Inventera behoven av 

tillgänglighetsanpassningar och goda förutsättningar att kunna ta sig till och från 
naturreservaten med cykel” bifalles.  

4. Trafiknämnden i samverkan med berörda nämnder får i uppdrag om hur fler 
parkeringsplatser kan skapas i anslutning till naturreservaten samt vilka åtgärder 
som kan vidtas för att öka tryggheten i områdena.  

5. Förslag på åtgärder ska redovisas i nomineringarna till budgetunderlaget inför 
budget 2023, senast i uppdaterat utskick efter sommaren 2022.  

Yrkandet 
Vi delar mycket av motionens intention. Naturreservaten har blivit mer populära bland 
göteborgarna och därför är det viktigt att vidta åtgärder för att tillgängliggöra dessa för 
alla göteborgare. Det gäller både trängsel, nedskräpning och brist på grillplatser. Det 
gäller även stök som man uppstå många personer vistats på samma plats samtidigt.  

Till viss del är de ökade besöken beroende på pandemin, men vi hoppas, precis som 
motionären, att fler kommer även i framtiden att nyttja vår natur. Fler besökare kräver 
även fler åtgärder. Det kan naturligtvis kosta mer pengar varför detta blir en fråga som i 
slutändan för hanteras i partiernas budgetprocesser. Då behövs ett underlag för detta 
varför det är viktigt att detta tas fram.  

Motionen vidrör ett viktigt problem, men som inte resulterar i ett uppdrag. Nämligen 
trängseln vid parkeringsplatser. Vi anser att det är rimligt att alla göteborgare kan nyttja 
våra gemensamma naturområden oavsett var man bor i staden. Därför är trängseln vid 
parkeringsplatser ett bekymmer. Vi vill därför ge park- och naturnämnden i uppdrag och 
se om man kan utöka antalet parkeringsplatser. Det är bra om man enkelt kan använda 
cykel för att ta sig till dessa platser, men alla bor inte inom cykelavstånd. Motionen lyfter 
även att fler måste informeras om vad som gäller i naturområden. Information är bra, men 
det kan även vara andra åtgärder som behöver vidtas för att säkra tryggheten när många 
personer vistas på samma ställe. Det kan exempelvis handla om belysning eller 
trygghetsvärdar.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2022-02-04 
 

(Socialdemokraterna) 
  
3.1 
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Yrkande – Motion av Urban Junevik (V) om 
information, tillgänglighet och faciliteter vid 
naturreservaten 
 

Förslag till beslut 
I Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige: 

 Avslå motionen med hänvisning till park-och naturnämndens remissvar 

 

Yrkandet  
 

Det är viktigt att Stadens naturreservat är välskötta. Det är även viktigt att 
reservatsförvaltarna har ett tydligt uppdrag.  

När ärendet om Änggårdsbergen var uppepå KS 2021-12-15 så lyfte SD i ett yrkande 
vikten av att skylta ordentligt och att sköta fornminnen: 

”Forn- och kulturmiljövård: Det är av yttersta vikt för kulturarvets bevarande att 
samtliga 30 fornlämningar är väl synliga och fria från igenväxning. Informationsskyltar 
ska sättas upp vid samtliga fornlämningar i samarbete med tex västarvet.” 

 

Motionären vill ge ett uppdrag till park-och naturnämnden, men det är inte så enkelt. Ett 
exempel är hur förvaltningen av Naturreservatet Änggårdsbergen definieras:  

Västkuststiftelsen - ansvarar för skötsel av naturmark och friluftsanordningar inom 
Göteborgs Stad, inklusive Vitsippsdalen. Inom arboretet dock endast skötsel av 
friluftsanordningar.  

Mölndals Stad - ansvarar för skötsel av naturmark och friluftsanordningar inom 
Mölndals Stad.  

Västra Götalandsregionen genom Göteborgs Botaniska Trädgård – ansvarar för skötsel 
inom arboretet, dock inte friluftsanordningar 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2022-02-18 
 

                                                  
  
                                                    Ärende 3.3 
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Avslagsyrkande angående – Motion av Urban 
Junevik (V) om information, tillgänglighet och 
faciliteter vid naturreservaten 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås.  

Yrkandet 
Det ökade trycket av besökare till Göteborgs grönområden under pandemin är såklart 
positivt inte minst ur ett folkhälsoperspektiv. Men det har också medfört andra 
konsekvenser som slitage och nedskräpning vilket därmed ställer höga krav på skötsel 
och underhåll. Vi delar motionens ambition om att alla ska ha tillgång och kunna njuta av 
stadens grönområden men precis som Park- och naturnämnden lyfter i sitt 
tjänsteutlåtande görs detta redan inom befintlig verksamhet, i uppdrag från 
kommunfullmäktiges budget för 2022 samt i uppföljning i arbetet kring 
friluftsprogrammet.   

Nämnden jobbar aktivt med ny teknik och digitalisering för att öka effektiviteteten inom 
skötsel och anläggningsverksamheten samt skapa hållbara och smarta parker. Det kan 
bland annat handla om smart teknik gällande soptunnor, elektrifiering av utrustning och 
metodutveckling i nära samarbete med akademi och näringsliv. Nämnden ska även utöka 
med personal under 2022 för att kunna möta upp de behov som finns för skötsel i stadens 
naturreservat och parker.  

I kommunfullmäktiges budget för 2022 finns det även uppdrag för att ytterligare stärka 
arbetet kring stadens grönytor som att verka för att tillgänglighetsanpassa en naturled för 
blinda och synskadade personer, satsa på fler attraktiva stråk och naturentréer, uppgradera 
Svarte Mosse till stadspark, verka för ett Naturrum i Göteborg samt öka arbetet kring 
beteendepåverkan för att minska nedskräpningen. Nämnden har även tagit fram en 
kommunikationsstrategi för att underlätta för dem som vistas i utemiljöer och lättare kan 
följa de regler som gäller i områdena. Detta arbete genomsyras även i friluftsprogrammet 
som nämnden kommer följa upp under 2022.  

Slutligen anser vi att det är viktigt att nämnden och förvaltningen får arbeta vidare med 
ordinarie uppdrag för att inte bidra med onödiga dubbelspår med risken att försämra 
kvalitén på det pågående arbetet. Mot denna bakgrund anser vi att motionen ska avslås.  

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
Särskilt yttrande  
 
4 februari 2022  
 

(M, L, C, D) 
(KD)  
 
3.2  
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Motion av Urban Junevik (V) om information, 
tillgänglighet och faciliteter vid 
naturreservaten 
Motionen 
Urban Junevik (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att park- och naturnämnden 
får i samverkan med berörda nämnder i uppdrag att inventera och säkra tillgången till 
toaletter, grillplatser och möjlighet till avfallssortering i naturreservaten, att arbetet med 
fler informationsinsatser om naturreservaten förstärks samt att behoven av 
tillgänglighetsanpassningar inventeras för att ge goda förutsättningar att kunna ta sig till 
och från naturreservaten med cykel. 

Motionären beskriver att fler människor har under det senaste året upptäckt den 
fantastiska naturen i och runt Göteborg. Fler besökare medför att belastningen på 
naturområden riskerar att öka, exempelvis genom nedskräpning, fulla parkeringsplatser, 
köbildning till grillplatser och att vissa områden kan slitas mer. Motionären anser att i 
takt med att fler besöker naturreservaten behöver möjligheterna till sopsortering säkras 
och att besökare själva i ökad utsträckning tar med sig överblivet avfall efter besök i 
naturreservaten, exempelvis genom att kommunen tillhandahåller skräpplockarpåsar. Fler 
besökare aktualiserar också frågan om antalet grillplatser och toaletter är tillräckligt 
många och om områdena är anpassade för människor oavsett funktionsvariation. 
Möjligheterna att kunna ta sig till och från naturreservaten med cykel, samt goda 
möjligheter att låsa sin cykel på plats, behöver finnas.  

Motionären vill stärka arbetet med informationsinsatser kring Göteborgs naturreservat, 
där ett exempel som bör undersökas är att kommunen anställer guider som på plats 
informerar om vad som gäller i naturreservaten. I Göteborg finns när denna motion skrivs 
drygt 15 naturreservat. Göteborgs kommun ansvarar i dagsläget för skötseln av reservaten 
i delsjöområdet, Rya Skog, Sillvik, Hult Åsen, Välen samt Stora Amundön och Billdals 
skärgård. Därför riktar sig uppdragen i motionen till att omfatta de naturreservat som 
förvaltas av Göteborgs Stad. 

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till park- och naturnämnden.  

Remissinstans Beslut Kommentar 
Park- och 
naturnämnden 

Avstyrker Nämnden har fått flera uppdrag 
och inriktningar i 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-01-11 
Diarienummer 1118/21 
 
 

Handläggare  
Hedwig Andrén 
Telefon: 031-368 02 33 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (3) 
   
   

Översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande.   

Yrkande V, MP 

Omröstning 

kommunfullmäktiges budget för 
2022 som anknyter till 
motionärens förslag. Det gäller till 
exempel uppdraget om att verka 
för ett Naturum i Göteborg, 
uppgradera Svarte Mosse till 
stadspark, verka för att 
tillgänglighetsanpassa en naturled 
för blinda och synskadade 
personer, planera och genomföra 
fler och mer attraktiva stråk och 
naturentréer i ytterområden, 
intensifiering av arbetet med 
beteendepåverkan för att minska 
nedskräpningen. Nämndens 
ambition är också att följa upp det 
av kommunfullmäktige beslutade 
friluftsprogrammet under 2022. I 
detta finns strategier och 
aktiviteter som i flera avseenden 
tar upp motionärens förslag.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Park- och naturnämnden bedömer att det kommer att krävas ytterligare resurser utöver 
budgetram för att kunna genomföra de uppdrag som föreslås.  

Allt fler besökare använder naturområdena och det innebär ett ökat behov av skötsel, 
information, tillgänglighet vilket föreslås i motionen. Det finns redan idag ett stort behov 
av underhåll och en ökad basskötsel i alla naturområden oberoende om de är skyddade 
som reservat eller inte. Park- och naturnämnden framför att planering för ökad 
tillgänglighet och information pågår.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Ett större antal besökare och som utövar olika aktiviteter använder naturområdena inte 
minst under pandemin. Det innebär i flera områden ökad nedskräpning, ökat slitage, och 
även andra störningar på växt- och djurliv.  

Det är positivt med åtgärder för att minska dessa negativa effekter, inte minst en 
beteendeförändring av besökarna, vilket innebär att både praktiska åtgärder och 
information är angelägna.  

Bedömning ur social dimension 
Göteborgs Stads naturreservat och övriga naturområden ger många möjligheter till ett rikt 
friluftsliv för alla göteborgare och andra besökare. Det är viktigt ur folkhälsosynpunkt, 
jämställdhet och jämlikhetssynpunkt. Områdena erbjuder goda lek- och 
aktivitetsmöjligheter för barn.  
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Ett större antal besökare till områdena innebär större behov av skötsel, information, 
tillgänglighet vilket föreslås i motionen. Det gäller dock inte enbart de reservat som 
föreslås ingå i uppdragen utan det gäller fler viktiga naturområden med siktet på att öka 
tillgänglighet för en mångfald av människor att besöka och använda naturen i staden.  

 

 

Jonas Kinnander Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning Stadsdirektör 

 

Bilagor:  
1. Motionen  
2. Park- och naturnämndens handlingar 2021-12-13 § 259 
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Motion av Urban Junevik (V) om information, 
tillgänglighet och faciliteter vid 
naturreservaten 
 

Under 2021 har antalet besökare till naturområden såsom nationalparker, grönområden 

och naturreservat ökat kraftigt i Sverige och Naturvårdsverket har utsett 2021 till 

friluftslivets år. Även om orsaken till att många människor valt att träffas utomhus i 

naturområden till viss del berott på pandemin, är trenden med fler besökare i naturmiljöer 

något vi politiskt ska främja och förstärka. För att göra detta behöver vi underhålla de 

naturområden som finns och göra områden tillgängliga för alla.   

Fler har under det senaste året upptäckt den fantastiska naturen i och runt Göteborg. 

Samtidigt medför detta att belastningen på naturområden riskerar att öka, exempelvis 

genom mer nedskräpning, fulla parkeringsplatser, köbildningar till grillplatser och att 

vissa områden kan slitas mer. Med anledning av detta behöver skötseln av naturreservaten 

ses över för att kunna bibehålla och öka antalet människor som besöker områdena.  

För att göra det möjligt för fler göteborgare att ta del av naturen föreslår vi därför ett 

åtgärdspaket. I takt med att fler besöker naturreservaten behöver möjligheterna till 

sopsortering säkras och att besökare själva i ökad utsträckning tar med sig överblivet 

avfall efter besök i naturreservaten, exempelvis genom att kommunen tillhandahåller 

skräpplockarpåsar. Fler besökare aktualiserar också att antalet grillplatser och toaletter är 

tillräckligt många och att områdena är anpassade för människor oavsett 

funktionsvariation. Möjligheterna att kunna ta sig till och från naturreservaten med cykel, 

samt goda möjligheter att låsa sin cykel på plats, behöver finnas. Vi vill också stärka 

arbetet med informationsinsatser kring Göteborgs naturreservat, där ett exempel som bör 

undersökas är att kommunen anställer guider som på plats informerar om vad som gäller i 

naturreservaten. Inte minst har ungdomar drabbats hårt av högre arbetslöshet under 

coronapandemin och här bör det finnas möjligheter att exempelvis kunna erbjuda unga 

göteborgare som är nya på arbetsmarknaden möjlighet till anställning i ökad utsträckning.         

I Göteborg finns när denna motion skrivs drygt 15 naturreservat. Göteborgs kommun 

ansvarar i dagsläget för skötseln av reservaten i delsjöområdet, Rya Skog, Sillvik, Hult 

Åsen, Välen samt Stora Amundön och Billdals skärgård. Därför riktar sig uppdragen i 

motionen till dessa naturreservat som förvaltas av Göteborgs stad.  

  

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2021 nr 175 
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Kommunfullmäktige föreslås besluta 

Park- och naturnämnden får i samverkan med berörda nämnder i uppdrag: 

1. Inventera och säkra tillgången till toaletter, grillplatser och möjlighet till 

avfallssortering i naturreservaten 

2. Förstärka arbetet med fler informationsinsatser om naturreservaten 

3. Inventera behoven av tillgänglighetsanpassningar och goda förutsättningar att kunna 

ta sig till och från naturreservaten med cykel  

 

Urban Junevik (V) 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-12-13 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion av 
Urban Junevik (V) om information, 
tillgänglighet och faciliteter vid 
naturreservaten 

§ 259, 0753/21 
  

Beslut 
1. Park- och naturnämnden avstyrker motionen av Urban Junevik (V) om information, 

tillgänglighet och faciliteter i naturreservat och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande 

som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

2. Park- och naturnämnden beslutar justera paragrafen omedelbart.   

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-12-01 

Yrkanden 
Urban Junevik (V) och Martin Nilsson (MP) yrkar på att nämnden tillstyrker motionen  

Ida Fossenstrand (M) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande 

Propositionsordning  
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till Ida Fossenstrands 

yrkande. 

Omröstning begärs och genomförs. 

Omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: Ja-röst för bifall till Urban Juneviks och 

Martin Nilssons yrkande och Nej för bifall till Ida Fossenstrands yrkande.  

Följande ledamöter röstar Ja: Hans TO Nilsson (S), Urban Junevik (V), Martin Nilsson 

(MP), Katarina Wennberg (S) och Louise Thörnqvist (FI)  

Följande ledamöter röstar Nej: Ida Fossenstrand (M), Jonas Stenberg (D), Ingela Jedvert 

(L), Jan Sylvan (D), Björn Tidland (SD) och AnnaSara Perslow (C) 

Park- och naturnämnden 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-12-13 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Göteborgs Stad park- och naturnämnden, protokollsutdrag 2 (2) 

 

Justering 
Omedelbar justering  

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2021-12-14 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Hanna Jansson 

 

 

Ordförande 

AnnaSara Perslow (C) 

 

Justerande 

Martin Nilsson (MP) 
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion av 
Urban Junevik (V) om information, 
tillgänglighet och faciliteter vid 
naturreservaten 

Förslag till beslut 
1. Park- och naturnämnden avstyrker motionen av Urban Junevik (V) om information, 

tillgänglighet och faciliteter i naturreservat och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande 

som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

2. Park- och naturnämnden beslutar justera paragrafen omedelbart.  

Sammanfattning 
Urban Junevik (V) har till kommunfullmäktige lämnat en motion om information, 

tillgänglighet och faciliteter vid naturreservaten i Göteborg. Besökare till naturområden 

har ökat kraftigt inte minst i Göteborg, till viss del beroende på pandemin. Det medför 

samtidigt en risk för ökad belastning på naturområden i form av nedskräpning, slitage 

med mera. Motionären föreslår att park- och naturnämnden i samverkan med berörda 

nämnder får i uppdrag att förstärka skötsel, tillgänglighet och information i de 

naturreservat som förvaltas av Göteborgs stad. Det handlar om tillgång till toaletter, 

grillplatser, möjligheter till avfallssortering, tillgänglighetsanspassningar, 

informationsinsatser samt att kunna ta sig till och från naturreservaten med cykel. 

Motionens syfte att förstärka skötsel, tillgänglighet och information i de naturreservat 

som förvaltas av Göteborgs stad är angelägna och i linje med det arbete förvaltningen 

bedriver.  

Förvaltningen bedömer att det kommer att krävas ytterligare resurser utöver budgetram 

för att kunna genomföra de uppdrag som föreslås. Förvaltningen anser att de uppdrag som 

motionären föreslår kan tas med som underlag i de pågående arbeten som redan bedrivs, i 

de uppdrag som finns i kommunfullmäktiges budget för 2022 samt i uppföljning av och 

förslag till fortsatt arbete i friluftsprogrammet. Förvaltningen avstyrker därför motionen. 

Det finns generellt ett behov av ökade resurser för att kunna tillhandahålla en bra 

basskötselnivå liksom att utveckla tillgänglighet och kommunikation i de naturområden 

förvaltningen ansvarar för 

Park- och naturförvaltningen 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-11-09 

Diarienummer 0753/21 

 

Handläggare: Ingela Gustafsson 

Telefon: 031-365 58 02 

E-post: ingela.gustafsson@ponf.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Allt fler besökare använder naturområdena och det innebär ökade behov av skötsel, 

information, tillgänglighet vilket föreslås i motionen. Det finns redan idag ett stort behov 

av underhåll och ökad basskötsel i alla naturområden oberoende om de är skyddade som 

reservat eller inte. Planering för ökad tillgänglighet och information pågår också. Det 

kommer att krävas ytterligare resurser utöver budgetram för att kunna genomföra de 

uppdrag som föreslås, både för planering och utförande. Det är svårt att nu exakt bedöma 

omfattning av behovet. Det är också viktigt att det tas beslut om drift- och 

investeringsresurser i samband med pågående reservatsbildningar som till exempel 

Lärjeåns dalgång.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Allt fler besökare som utövar olika aktiviteter använder naturområdena inte minst under 

pandemin. Det innebär i flera områden ökad nedskräpning, ökat slitage, och även andra 

störningar på växt- och djurliv. Det är positivt som föreslås med åtgärder för att minska 

dessa negativa effekter, inte minst beteendeförändring. Både praktiska åtgärder och 

information är angelägna. Det bedrivs redan i förvaltningens ordinarie arbete men 

behöver förstärkas ytterligare.  

Bedömning ur social dimension 
Göteborgs stads naturreservat och övriga naturområden ger många möjligheter till ett rikt 

friluftsliv för alla göteborgare och andra besökare. Det är viktigt hälsosynpunkt, 

jämställdhet och jämlikhetssynpunkt. Områdena erbjuder goda lek- och 

aktivitetsmöjligheter för barn. Allt fler besökare använder områdena och det innebär 

ökade behov av skötsel, information, tillgänglighet vilket föreslås i motionen. Det gäller 

dock inte enbart de reservat som föreslås ingå i uppdragen utan andra viktiga 

naturområden som besöks av många.  

Bilagor 
1. Motion av Urban Junevik (V) om information, tillgänglighet och faciliteter 

vid naturreservaten 

 

Ärendet  
Kommunstyrelsen har ombett park- och naturnämnden att lämna synpunkter på motion av 

Urban Junevik (V)  om information, tillgänglighet och faciliteter vid naturreservaten. 

Yttrandet ska lämnas senast 2021-12-20 

Beskrivning av ärendet 
Urban Junevik (V) har till kommunfullmäktige lämnat en motion om information, 

tillgänglighet och faciliteter vid naturreservaten i Göteborg. Besökare till naturområden 

ökat kraftigt inte minst i Göteborg, till viss del beroende på pandemin. Det medför 

samtidigt en risk för ökad belastning på naturområden i form av nedskräpning, slitage och 

andra störningar. Motionären föreslår att park- och naturnämnden i samverkan med 
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berörda nämnder får i uppdrag att förstärka skötsel, tillgänglighet och information i de 

naturreservat som förvaltas av Göteborgs stad. 

Föreslagna uppdrag är: 

• Inventera och säkra tillgången till toaletter, grillplatser och möjlighet till 

avfallssortering i naturreservaten 

• Förstärka arbetet med fler informationsinsatser om naturreservaten 

• Inventera behoven av tillgänglighetsanpassningar och goda förutsättningar att kunna 

ta sig till och från naturreservaten med cykel 

Förvaltningens bedömning 
Den ökning av besökare i naturområden som sker i Sverige och här i Göteborg är positiv 

ur många aspekter inte minst folkhälsa. Det är också fler ovana besökare och fler typer av 

aktiviteter som utövas. Det har dock inneburit mer nedskräpning, slitage på både 

anläggningar och natur, trängsel på vissa platser och ibland konflikter mellan olika 

besökare. Behovet av drift, underhåll, information, tillgänglighet och investeringar i nya 

anläggningar har med anledning av detta ökat.  

Motionens syfte att förstärka skötsel, tillgänglighet och information i de naturreservat 

som förvaltas av Göteborgs stad är angelägna och i linje med det arbete förvaltningen 

driver. Förvaltningen bedömer att det kommer att krävas ytterligare resurser utöver 

budgetram för att kunna genomföra de uppdrag som föreslås. Förvaltningen anser att de 

uppdrag som motionären föreslår kan tas med som underlag i de pågående arbeten som 

redan bedrivs, i de uppdrag som finns i kommunfullmäktiges budget för 2022 samt i 

uppföljning av och förslag till fortsatt arbete i friluftsprogrammet. Förvaltningen 

avstyrker därför motionen. 

Det finns generellt ett behov av ökade resurser för att kunna tillhandahålla en bra 

basskötselnivå liksom att utveckla tillgänglighet och kommunikation i de naturområden 

förvaltningen ansvarar för 

Förvaltningen är mycket stora markförvaltare inte minst av naturområden varav en del är 

skyddade som naturreservat. I vissa av dessa som nämns i motionen är förvaltningen 

reservatsförvaltare. Vi är dock förvaltare av det mesta av den kommunala marken även i 

de reservat där Västkuststiftelsen är reservatsförvaltare. Förvaltningen har även 

skötselansvar till viss del även där, inte minst gäller det gång, rid- och cykelvägar. 

Exempel på detta är Vättlefjäll, Nordre Älvs estuarium. Utöver vad som är specifikt i 

skötselplaner och förskrifter för naturreservaten behandlar förvaltningen alla 

naturområden oavsett skydd likvärdiga ur drift, underhåll och utvecklingssynpunkt. 

Delsjöområdet som är vårt mest välbesökta naturområde är bara till hälften skyddat som 

naturreservat. Åtgärder för att förstärka skötsel, tillgänglighet och information är lika 

angelägna i den del som inte är naturreservat och som har störst besökstryck.  

De tre uppdragen är i vissa delar väl detaljerade och bör gälla alla välbesökta större 

naturområden som park- och naturförvaltningen förvaltar. Förvaltningen arbetar också 

med flera av förslagen inom sin ordinarie verksamhet. Ett förslag till riktlinje för 

tillgänglighet i parker och naturområden har tagits fram som exempel. Den har fokus på 

tillgänglighetsåtgärder vid utvalda entréer till naturområden vilket bedöms som en 

realistisk nivå att arbeta vidare med. En inventering av lämpliga platser är ett nästa steg 
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som är angeläget att arbeta vidare med. Avdelningen offentliga utemiljöer har även tagit 

fram en kommunikationsstrategi för att synliggöra, profilera och tillgängliggöra de 

utemiljöer vi förvaltar. Att underlätta för dem som vistas i utemiljön att följa 

allemansrätten samt de regler som gäller i ett område är också en viktig strategi. 

Förvaltningen har fått flera uppdrag och inriktningar i kommunfullmäktiges budget för 

2022 som anknyter till motionärens förslag. Det gäller till exempel uppdraget om att 

verka för ett Naturum i Göteborg, uppgradera Svarte Mosse till stadspark, verka för att 

tillgänglighetsanpassa en naturled för blinda och synskadade personer, planera och 

genomföra fler och mer attraktiva stråk och naturentréer i utsatta områden, intensifiering 

av arbetet med beteendepåverkan för att minska nedskräpningen.   

Förvaltningens ambition är också att följa upp det av kommunfullmäktige beslutade 

friluftsprogrammet under 2022. I detta finns också strategier och aktiviteter som i flera 

avseenden tar upp motionärens förslag.  

 

 

 

 

 

Ingela Gustafsson 

utvecklingsledare 

Linda Nygren 

direktör 
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