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Paragraf 38 Ärendenummer KS2020/557 

Svar på medborgarförslag - Utveckla Nederby natur- 
och friluftsområde  

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

Intentionen i medborgarförslaget bifalls. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 29 april 2021 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att det i september 2020 inkommit ett 
medborgarförslag om att utveckla den kommunägda fastigheten vid Nederby till ett 
attraktivt och tillgängligt natur- och friluftsområde. 
Ärendet har ställts till PLEX-utskottet som ansvarig för det kommunala 
markinnehavet.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunägda skogsfastigheten Nederby 1:11 hade under 1990-talet frilufts- och 
besöksanordningar som förvaltades av dåvarande skogsavdelningen fram till åren 
kring millennieskiftet. Därefter har friluftsanordningarna lämnats att förfalla. I 
samverkan med Parkenheten på Park- och gatuavdelningen har Plan- och 
exploateringsavdelningen utfört en del mindre skötselåtgärder på fastigheten. 
Kommunen och Samhällsbyggnadsförvaltningens Park- och gatuavdelning har 
under hösten 2020 förstärkt sin förvaltningsorganisation för att utveckla natur- och 
friluftsområden. Detta i linje med kommunfullmäktiges långsiktiga mål 15 ”I 
kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer”, ytterligare 
preciserat i Tekniska nämndens långsiktiga plan 2020-2023. 
Medvetenheten om Nederbyfastighetens attraktivitet och fina potential som natur- 
och friluftsområde har funnits under lång tid och tack vare den nya 
förvaltarorganisationen har upprustning av området påbörjats under vintern 
2020/21. Faktiska åtgärder på plats i Nederby har tillkommit efter årsskiftet. I flera 
andra av våra kommunägda natur- och friluftsområden pågår liknande arbete. 
 
Parkenheten har genomfört åtgärder inom fastigheten och nu finns en ny grillplats 
som ersätter den förfallna, vedförsörjning har säkerställts, stigslingan har setts över 
liksom även parkeringsplatsen. Det som återstår är vägvisning från närmaste 
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större väg Vallbyvägen samt informationsmaterial enligt liknande modell som 
kommunen har arbetat med i mer tätortsnära natur- och friluftsområden. 
Angående information om kommunens naturmark så pågår ett samarbete mellan 
Upplevelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen med fokus på att 
förbättra den digitala informationen på kommunens hemsida och i 
mobiltelefonappen Naturkartan (se även websidan Naturkartan.se). 
Där kommer information om Nederby liksom information om andra natur- och 
friluftsområden att finnas inom kort. Hemsidesinformation och information i 
Naturkartan kommer att utvecklas med fler områden efter hand. 
Förslagsställarna lyfter även frågan om förvaltningen och skötseln av skogen på 
Nederbyfastigheten. Avseende skötseln av skogsmark så är planen att ta fram en 
mångbruksplan för hela det kommunala skogsinnehavet. Mångbruksplanen ska 
vara en plan för hur kommunen bör förvalta främst skogsmark. Kommunen har sökt 
bidrag från statliga medel för lokala naturvårdssatsningar  (LONA-medel) för att ta 
fram mångbruksplanen. Planen ska beskriva områden som har höga naturvärden 
och hur dessa ska förvaltas för att bevara och öka naturvärdena. Planen ska även 
beskriva hur skogliga naturvärden och biologisk mångfald med enkla medel kan 
ökas generellt inom den kommunägda marken, bland annat genom att beskriva 
betydelsen av död ved av olika slag och i olika miljöer. Planen ska även beskriva 
områden med höga friluftsvärden och hur ska dessa förvaltas samt även beskriva 
hur friluftsvärdena kan ökas generellt i det kommunägda skogsinnehavet. 
Skogsskötseln bör ske genom hyggesfria metoder där skogsmarken alltid är 
trädbevuxen. 
Förvaltningens bedömning, svaret på medborgarförslaget, är ett resultat av 
diskussioner inom SBF där Parkenheten och olika funktioner inom Plan- och 
exploateringsavdelningen deltagit. 
 
 

Kommunekolog Anders Lindholm redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Intentionen i medborgarförslaget bifalls. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om utskottet hört debatten och är redo att gå till beslut. 
Utskottet bekräftar detta. 
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Ordföranden låter utskottet ta ställning och finner att man beslutat i enlighet med 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställarna
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anders Lindholm 
0171-62 52 46 
anders.lindholm@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag angående Nederby       
natur- och friluftsområde 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Intentionen i medborgarförslaget bifalls. 

Beskrivning av ärendet 
PLEX-utskottet har under september 2020 tagit emot ett medborgarförslag om att 
utveckla den kommunägda fastigheten vid Nederby till ett attraktivt och tillgängligt 
natur- och friluftsområde, se bilaga. 
Ärendet har ställts till PLEX-utskottet som ansvarig för det kommunala 
markinnehavet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Kommunägda skogsfastigheten Nederby 1:11 hade under 1990-talet frilufts- och 
besöksanordningar som förvaltades av dåvarande skogsavdelningen fram till åren 
kring millennieskiftet. Därefter har friluftsanordningarna lämnats att förfalla. I 
samverkan med Parkenheten på Park- och gatuavdelningen har Plan- och 
exploateringsavdelningen utfört en del mindre skötselåtgärder på fastigheten. 
Kommunen och Samhällsbyggnadsförvaltningens Park- och gatuavdelning har 
under hösten 2020 förstärkt sin förvaltningsorganisation för att utveckla natur- och 
friluftsområden. Detta i linje med KF´s långsiktiga mål 15 ”I kommunen tar vi ansvar 
för vår natur och bidrar till hållbara miljöer”, ytterligare preciserat i Tekniska 
nämndens långsiktiga plan 2020-2023. 
Medvetenheten om Nederbyfastighetens attraktivitet och fina potential som natur- 
och friluftsområde har funnits under lång tid och tack vare den nya 
förvaltarorganisationen har upprustning av området påbörjats under vintern 
2020/21. Faktiska åtgärder på plats i Nederby har tillkommit efter årsskiftet. I flera 
andra av våra kommunägda natur- och friluftsområden pågår liknande arbete. 
 
Parkenheten har genomfört åtgärder inom fastigheten och nu finns en ny grillplats 
som ersätter den förfallna, vedförsörjning har säkerställts, stigslingan har setts över 
liksom även parkeringsplatsen. Det som återstår är vägvisning från närmaste större 
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väg Vallbyvägen samt informationsmaterial enligt liknande modell som kommunen 
har arbetat med i mer tätortsnära natur- och friluftsområden. 
Angående information om kommunens naturmark så pågår ett samarbete mellan 
Upplevelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen med fokus på att 
förbättra den digitala informationen på kommunens hemsida och i 
mobiltelefonappen Naturkartan (se även websidan Naturkartan.se).  
Där kommer information om Nederby liksom information om andra natur- och 
friluftsområden att finnas inom kort. Hemsidesinformation och information i 
Naturkartan kommer att utvecklas med fler områden efter hand. 
Förslagsställarna lyfter även frågan om förvaltningen och skötseln av skogen på 
Nederbyfastigheten. Avseende skötseln av skogsmark så är planen att ta fram en 
mångbruksplan för hela det kommunala skogsinnehavet. Mångbruksplanen ska 
vara en plan för hur kommunen bör förvalta främst skogsmark. Kommunen har sökt 
bidrag från statliga medel för lokala naturvårdssatsningar (s k LONA-medel) för att 
ta fram mångbruksplanen. Planen ska beskriva områden som har höga 
naturvärden och hur dessa ska förvaltas för att bevara och öka naturvärdena. 
Planen ska även beskriva hur skogliga naturvärden och biologisk mångfald med 
enkla medel kan ökas generellt inom den kommunägda marken, bland annat 
genom att beskriva betydelsen av död ved av olika slag och i olika miljöer. Planen 
ska även beskriva områden med höga friluftsvärden och hur ska dessa förvaltas 
samt även beskriva hur friluftsvärdena kan ökas generellt i det kommunägda 
skogsinnehavet. Skogsskötseln bör ske genom hyggesfria metoder där 
skogsmarken alltid är trädbevuxen. 
Förvaltningens bedömning, svaret på medborgarförslaget, är ett resultat av 
diskussioner inom SBF där Parkenheten och olika funktioner inom Plan- och 
exploateringsavdelningen deltagit. 
 
 
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/557. 

 
 
Patrik Holm 
Plan- och exploateringschef 
Enköpings kommun 

 
 
Jonas Bergström 
Markförvaltare 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställarna






