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§ 96 Dnr 00188-2019  

Reservatsbildning Lillsjön 
Miljö- och samhällsnämnden har tagit fram ett förslag till kommunalt 

naturreservat för Lillsjön med närområde. Syftet med naturreservatet är att 

värna om och utveckla det rörliga friluftslivet, samt att skydda och bevara 

värdefulla naturområden.  

 

Reservatsförslaget, inklusive karta och förslag till skötselföreskrifter har 

remitterats till berörda myndigheter och organisationer. Även privatpersoner 

och lokala intresseföreningar har haft möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Synpunkterna har sammanställts i den kommenterade 

samrådsredogörelsen. De yttranden och synpunkter som kommit in har inte 

gett någon anledning att ändra förslaget till beslut om naturreservat eller 

förslag till skötselåtgärder. 

 

Ärendet togs upp i kommunstyrelsen 2018-12-04 men blev då återremitterat. 

Återremiss och svar på kommunstyrelsens frågor finns i ”Underlag för 

beslut”. 

 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige inrättar det 

kommunala naturreservatet Lillsjön enligt förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken, 

förklara det område i Lillsjön som pekats ut i förslaget som naturreservat. 

Reservatet har den avgränsning som framgår av kartunderlaget och med de 

gränser som har utmärkts.  

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 3 § förordningen om 

områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252), fastställa skötselplan 

för naturreservat Lillsjön, med mål, riktlinjer och åtgärder för reservatets 

skötsel och förvaltning. 
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3. Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med 2 § förordningen om 

områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252), att Östersunds kommun 

ska vara förvaltare av naturreservatet.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken, 

förklara det område i Lillsjön som pekats ut i förslaget som naturreservat. 

Reservatet har den avgränsning som framgår av kartunderlaget och med de 

gränser som har utmärkts.  

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 3 § förordningen om 

områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252), fastställa skötselplan 

för naturreservat Lillsjön, med mål, riktlinjer och åtgärder för reservatets 

skötsel och förvaltning. 

 

3. Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med 2 § förordningen om 

områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252), att Östersunds kommun 

ska vara förvaltare av naturreservatet.  

Förslag till beslut på mötet 

Florian Stamm, MP, med bifall av Linda Andersson, MP och Nisse 

Sandqvist, V: Miljö- och samhällsnämndens ursprungliga förslag på 

reservatets gränser antas.  

 

Pär Löfstrand, L, med bifall av Anton Waara, S: Kommunstyrelsens 

förslag bifalls. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras i 5 minuter. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer Florian Stamms yrkande mot kommunstyrelsens förslag 

och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och genomförs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

NEJ-röst för bifall till Florian Stamms yrkande.      

Omröstningsresultat 

 Med 44 ja-röster, 15 nej-röster, en nedlagd röst och en ledamot frånvarande 

beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.     

Protokollsanteckning 

Att Lillsjön äntligen blir naturreservat är mycket positivt. Det är en 

markering av Östersunds kommun att området hyser stora naturvärden och är 

viktigt för våra invånare och besökare.  

Vi vill med denna protokollsanteckning markera att vi fortsätter att rösta i 

konsekvens med våra tidigare ställningstaganden i fråga om Lillsjöns 

naturreservat och inriktningen på utvecklingen av Odenskog/Lillänge. Vår 

hållning har varit och förblir att kommunen bör planera området för 

minskad, inte ökad, biltrafik.  

Konkret innebär det att fotgängare, cyklister och kollektivresande ska 

beredas företräde framför bilburna. Att ta höjd för en ytterligare, 

södergående utfart från Lillänge till E14/E45 innebär enligt oss ett hinder för 

en hållbar utveckling.  

Att planera för hållbar utveckling innebär i många fall också att fritids- och 

rekreationsintressen ska vara överordnade kommersiella intressen. Därför 

röstade vi för Florian Stamms yrkande att bifalla det tidigare förslag som 

inkluderade ytor både väster och öster om det nu beslutade området.  

 

Lotta Blomberg, V, Johan Flander, V, Svante Freij, V, Nisse Sandqvist, V, 

Antonia Savva, V, Linda Andersson, MP, Thomas Dahlberg, MP och Florian 

Stamm, MP 
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Underlag för beslut 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-05-21, § 136 

• Förslag till beslut – Reservatsbildning Lillsjön 2019-03-20 

• Svar återremiss till Kommunstyrelsen 2019-03-19 

• Protokoll Kommunstyrelsen § 327 2018-12-04 

• Protokoll Miljö- och samhällsnämnden § 267 2018-11-07 

• Samrådsredogörelse 2018-10-25 

• Förslag till reservatsbeslut 2018-09-06 

• Förslag till skötselplan 2018-09-06 

• Skötselområden/karta 

• Artlista 

Beslutet skickas till  

• Mark och exploatering 

• Samhällsbyggnad 

• Teknisk förvaltning 

Tjänsteskrivelsen ska skickas med beslutet 

 

 


