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Signatur  

§ 27 
Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), 
Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat 
runt Råstasjön (M 6/13) (KS/2013:94) 
 
Sammanfattning 
Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin 
(V) har i en motion föreslagit att Solna stad ska inrätta ett kommunalt naturreservat 
runt Råstasjön som inte inkräktar på strandskyddet och bevarar de befintliga 
grönområden som finns runt sjön.  
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att förvaltningen har fått i uppdrag av 
kommunstyrelsen att i samarbete med berörda förvaltningar utreda förutsättningarna 
för att inrätta ett naturreservat vid Råstasjön. I uppdraget ingår också att samråda med 
Sundbybergs stad om förutsättningarna för att bilda ett gemensamt sammanhängande 
naturområde vid Råstasjön och Lötsjön. Stadsledningsförvaltningen arbetar med 
uppdraget och beräknas kunna återkomma med ett förslag till kommunstyrelsen under 
2015.  
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) yrkar bifall till lagt förslag.  
 
Thomas Magnusson (V) yrkar att ärendet återremitteras med motivering i enlighet med 
bilaga 7 till protokollet.   
 
Bernhard Huber (MP) yrkar bifall till Thomas Magnussons (V) återremissyrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall till lagt förslag 
och dels (V):s och (MP):s återremissyrkande.  
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 
eller om ärendet ska återremitteras. Ordföranden konstaterar att ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde. 
 
Ordföranden konstaterar därefter att ett förslag till beslut återstår, nämligen lagt förslag 
samt att kommunstyrelsen bifaller detta.   
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad 
med hänvisning till vad som framförts i tjänsteskrivelsen. 
 
Reservationer 
Thomas Magnusson anmäler för (V) och Bernhard Huber för (MP) reservation mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Solna den 16 februari 2015 
Kommunstyrelsen, arende 12 

Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stepahnie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om 
naturreservat runt Råstasjön (M 6/13) 

KS/201 3:94 

Yrkande 

Jag yrkar 
Att kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att fastställa naturreservatets gränser (enligt bifogad 
karta) innan staden går vidare med byggnation enligt detaljplan för del av Arenastaden (beslutad 16 
juni 2014) 

Att om ärendet inte återremitteras bifalla Vänsterpartiets motion 

Jag vill härutöver anföra: 

I sitt svar konstaterar förvaltningen att de arbetar med det uppdrag de har fått av kommunstyrelsen att 

utreda förutsättningarna för att inratta ett naturreservat vid Råstasjön och beräknas inkomma med ett 

förslag till kommunstyrelsen under 2015. Med detta förklarar man motionen besvarad. Ingenstans i 

svaret nämns den detaljplan för Arenastaden som riskerar att tillintetgöra naturen kring sjön. Vi anser 

att det är mycket tveksamt ur skyddsaspekt att först bebygga viktig del av naturen och därefter eller 

parallellt utreda ett eventuellt naturreservat på det område som blir kvar. 

Vänsterpartiet har verkat för naturreservat sedan 2007 men tyvärr har alliansen hittills inte varit 

intresserade. När vi föreslog naturreservat första gången röstades förslaget ned och man hänvisade 

till att strandskyddet var tillräckligt skydd för sjön. Detta har nu visat sig vara helt fel . Strandskyddet 

tummas på och tyvärr blir det som vi befarade att storskalig byggnation nu kommer ske om den 

aktuella detaljplanen vinner laga kraft och verkställs. Därmed förstörs stora delar av viktig naturmark. 

Om alliansen hade menat allvar med att skydda den unika naturen runt Råstasjön så har man haft alla 

chanser till att faktiskt göra det. 

Den linje Vänsterpartiet hela tiden har drivit och fortfarande står för, är att man först bör utreda skyddet 

och fastslå gränserna för naturreservatet. Därefter kan det bli tal om att diskutera ifall plats fortfarande 

finns för eventuell byggnation . I vår motion skrev vi att vi vill bevara området, som är ett unikt 

ekosystem och en viktig rekreations- och hälsokälla för solnaborna. Det har redan byggts mycket i 

närområdet vilket innebär att grönområdet redan är naggat i kanten. Nu anser vi att vi måste skydda 

den natur som finns kvar och i enlighet med stadens översiktsplan , kombinera en tät stadsbyggd utan 

att de gröna kvaliteterna i kommunen förstörs. Att säkra naturvärdena och rekreationsområdet kring 

Råstasjön nämns i stadens OP som ett exempel på utmaningar vid fortsatt planläggning , något som 
staden misslyckas totalt med i den här detaljplanen. Exploateringen kommer på ett väsentligt sätt 

försämra livsmiljön för det befintliga växt- och djurlivet på platsen. Enda sättet att undvika det är 

genom att bifalla Vänsterpartiets motion som garanterar naturreservatets gränsdragning före eventuell 

byggnation . 

Thomas Magnusson (V) 
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Svar på motion från Thomas Magnusson (V), Mia 
Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) 
om naturreservat runt Råstasjön  
 
 
Sammanfattning 
Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin 
(V) har i en motion (KF/2013-03-25 § 53) föreslagit att Solna stad ska inrätta ett 
kommunalt naturreservat runt Råstasjön som inte inkräktar på strandskyddet och 
bevarar de befintliga grönområden som finns runt sjön.  
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att förvaltningen har fått i uppdrag av 
kommunstyrelsen att i samarbete med berörda förvaltningar utreda förutsättningarna 
för att inrätta ett naturreservat vid Råstasjön. I uppdraget ingår också att samråda med 
Sundbybergs stad om förutsättningarna för att bilda ett gemensamt sammanhängande 
naturområde vid Råstasjön och Lötsjön. Stadsledningsförvaltningen arbetar med 
uppdraget och beräknas kunna återkomma med ett förslag till kommunstyrelsen under 
2015.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad 
med hänvisning till vad som framförts i tjänsteskrivelsen. 
 
 
 
 
 
Kristina Tidestav 
Stadsdirektör 
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Motion till kommunfullmSktige 

Motion om Naturreservat runt Råstasjön 

Redan 2007 lade Vänsterpartiet fram en motion om att inrätta ett kommunalt naturreservat 
runt Råstasjön för att säkra och bevara sjön och dess omgivningar. Den fick dock inte stöd i 
kommunfullmäktige. Redan då varnade vi också för att nybyggnation av kommersiella lokaler 
och bostäder samt Nationalarenan skulle innebära ökat slitage på naturen runt sjön. 

I årtionden har solna bor promenerat, joggat och strosat runt Råstasjön. Många skolbarn kan 
vittna om utflykter och lektioner i biologi runt sjön och dess fågelliv. Även inlandsisens spår 
kan skådas här. 1987 beslutade kommunstyrelsen att upprätta en grönplan för Solna. 
Grönplan för Solna antogs av kommunfullmäktige i april 1991. Där skriver man bl.a. 
"Råstasjön ingår i det regionala grönstråket Lötsjön-Råstasjön-Läderbacka (Järva). 
Råstasjön med sina lummiga stränder och sitt rika fågelliv fungerar tillsammans med Lötsjön 
som Råsundas stadsdelspark." 

I det motionssvar som vi fick 2008 bedömde stadsbyggnadsnämnden och dess ordförande 
att planläggning tillsammans med strandskydd utgjorde ett tillräckligt starkt skydd för att 
kunna bevara Råstasjöns naturvärden. Men en snabb titt på dagens 
miljökonsekvensbeskrivning räcker för att konstatera att detta inte stämmer längre. Staden 
planerar nu en byggnation av ca 1800 bostäder i området vilket har väckt starka 
invändningar hos många solnabor. 

Vi vill bevara området , som är ett unikt ekosystem med värden som är knutna till biologisk 
mångfald och som är en viktigt rekreations- och hälsokälla för innevånarna. På området finns 
en del hotade och/eller sällsynta arter, som till exempel vattenrall, som finns på området men 
också dess omgivande skog och inte minst centrala läge. Vi vill värna om de få natur- och 
grönområden som finns i staden samt värna om barn och ungas rätt till naturområden i sin 
närmiljö. Vi tror att det finns ett stort värde i rekreationsområden som för många människor 
också spelar en avgörande roll i valet av bostadsort. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi 

aU Solna stad inrättar ett kommunalt naturreservat runt Råstasjön som inte inkräktar på 
strandskyddet och bevarar de befintliga grönområden som finns runt sjön 

Thomas Magnusson (V) Mia Fällström (V) 

S,(amf 
Stephanie Gilot (V) Gunnar Ljuslin (V) 
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