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Kf § 61 Dnr 00652/2015 

 
Bildande av Pålsjö naturreservat, Helsingborgs stad 
 
Sammanfattning 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 19 november 2013 att ge stadsbyggnadsförvaltningen i 

uppdrag att ta fram förslag till reservatshandlingar för Pålsjö naturreservat. Syftet med 
reservatet är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, 

tillgodose område för friluftsliv samt skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer 
eller livsmiljöer för skyddsvärda arter. 

 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 februari 2016 att tillstyrka förslaget avseende 
Pålsjö naturreservat och dess skötselplan samt överlämna ärendet till kommunfullmäktige för 

antagande. De beslutade också att föreslå kommunfullmäktige att ge stadsbyggnadsnämnden 
delegation att vid behov revidera den fastställda skötselplanen och att höja anslaget till 

stadsbyggnadsnämnden för drift och underhåll av Pålsjöområdet. De beslutade även att föreslå 
kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lösa in den allmänna platsmarken 

som idag är privatägd.       
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2016, § 58, att tillstryka det föreslagna 

naturreservatet Pålsjö och dess skötselplan, samt översända dessa till kommunfullmäktige för 
antagande; att föreslå kommunfullmäktige ge stadsbyggnadsnämnden delegation att vid behov 

revidera den fastställda skötselplanen; att föreslå kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att lösa in den allmänna platsmarken som är privatägd; samt att föreslå 
kommunfullmäktige att stadsbyggnadsnämndens ökade kostnader för drift och underhåll av 

Pålsjöområdet ska tas inom ram 2016 och att stadsbyggnadsnämnden ska beakta kommande 
års kostnader i beredning av mål och ekonomi 2017. 

 
Yrkanden under sammanträdet 
Christian Orsing (M), Annika Román (MP), Lars Thunberg (KD), Bengt Lindahl (SD), Ali Shibl 
(S) och Peter Ahlbom (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Behandling av yrkanden 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta det föreslagna naturreservatet Pålsjö och dess skötselplan; 

 
att ge stadsbyggnadsnämnden delegation att vid behov revidera den fastställda skötselplanen; 

 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lösa in den allmänna platsmarken som är privatägd; 

samt 
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att stadsbyggnadsnämndens ökade kostnader för drift och underhåll av Pålsjöområdet ska tas 
inom ram 2016 och att stadsbyggnadsnämnden ska beakta kommande års kostnader i 

beredning av mål och ekonomi 2017.       
 
Beslutet ska skickas till 
Stadsbyggnadsnämnden 
Stadsledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och styrning 
Stadsledningsförvaltningen, avdelningen för strategisk samhällsutveckling 
_________________ 

 


