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Svar på motion om ökat engagemang och 
medvetande om lokala natur- och 
vattenprojekt från Jonas Peterson (C)  

Förslag till beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionens första, andra och femte att-sats med föredragningen i 

ärendet, samt 

2. att bifalla motionens tredje och fjärde att-sats. 

Ärendet 

Jonas Peterson (C) föreslår i en motion väckt den 14 september 2021 
 

• att Uppsala kommun utser en LONA-ansvarig tjänsteperson 

• att Uppsala kommun utser en LOVA-ansvarig tjänsteperson, 

• att kontaktuppgifter till LONA- och LOVA-ansvariga görs tillgängliga på Uppsala 

kommuns webbplats, 

• att information om hur man som privatperson eller förening gör för att söka 

LONA- och LOVA-bidrag görs tillgänglig på Uppsala kommuns webbplats, samt 

• att Uppsala kommun antar som målsättning att i samarbete med andra 

medfinansiärer fördubbla antalet LONA-projekt under perioden 2022–2024, 

jämfört med perioden 2020–2022. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret.  

 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till gatu- och samhällsmiljönämnden 2022-02-17 KSN-2021-02472 

  
Handläggare:  

Zahrah Lifvendahl 

 

 
 

http://www.uppsala.se/
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Föredragning 

Kommunen har en viktig roll då det gäller att få till stånd åtgärder avseende natur- och 

vattenvård och har möjlighet att söka statlig medfinansiering för detta genom LONA 

(lokala naturvårdssatsningen) respektive LOVA (lokala vattenvårdsprojekt).  

Åtgärder kan genomföras såväl på kommunens mark som på annans mark i samverkan 

med berörda markägare och andra intressenter. Kommunen kan medfinansiera 

projekten med tid eller med projektmedel. För att underlätta för andra aktörer att 

genomföra åtgärder bistår även kommunen med bland annat information och 

administrativt stöd.  

Kommunen arbetar med ett flertal LONA- och LOVA-projekt både i egen regi och i 

samverkan med andra aktörer. Exempel på projekt är fosfordammarna på Lurbo 

ridklubb och våtmark i Läby träsk, gårdsvisa vattenplaner för hästgårdar på 

kommunens mark samt framtagande av handlingsplan mot invasiva arter. Projekten är 

av varierande omfattning både avseende ekonomi, inriktning och inblandning av andra 

aktörer. 

Från januari 2022 har kommunen en heltidsanställd åtgärdssamordnare som generellt 

jobbar med LOVA-projekt inom Hågaån och Fyrisåns avrinningsområde. Detta ger goda 

förutsättningar för väsentligt ökade insatser, och uppfyller också motionärens 

intention om att ha en anställd med den inriktningen. Det är inte relevant att sätta upp 

mål om antal projekt, då antalet inte är korrelerat med samlad effekt av åtgärder.  

Kommunens webbsida kan utvecklas i enlighet med motionens yrkande. Arbetet med 

att söka medfinansiering för att genomföra natur- och vattenvårdsprojekt fortsätter. 

Initiativ från externa aktörer ska alltid uppmuntras, men kan endast genomföras 

utifrån en bedömning av nyttan med åtgärden och en prövning om den ligger i linje 

med antagna planer och program. Likaså måste kommunens möjlighet till 

medfinansiering säkerställas. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 17 februari 2022

• Bilaga, Motion om ökat engagemang och medvetande om lokala natur- och 
vattenprojekt från Jonas Peterson (C)

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Anna Axelsson 
Biträdande stadsbyggnadsdirektör 



MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-09-07 

 

Motion om ökat engagemang och medvetande om lokala 

natur- och vattenprojekt 

Centerpartiet tycker det är viktigt att Uppsala kommun har ett långsiktigt arbete för rent 

vatten, fungerande ekosystem och grön ekonomisk tillväxt. Detta är vi övertygade om bäst 

åstadkoms i samarbete med andra. 

För att uppmuntra långsiktigt lokalt naturvårdsarbete driver staten genom länsstyrelserna 

lokala naturvårdssatsningar, LONA, och lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. Länsstyrelsen kan 

bidra med upp till 50 procent av kostnaden för LONA-projekt och upp till 90 procent av 

kostnaden för LOVA-projekt. Projekten kan drivas av enskilda medborgare, föreningar eller 

kommuner, men en ansökan måste göras från kommunen. Länsstyrelsen rekommenderar 

därför dem som vill starta ett LONA- eller LOVA-projekt att kontakta sin kommuns LONA-

/LOVA-ansvariga. I Uppsala kommun finns emellertid ingen LONA-ansvarig. Åtminstone går 

ingen sådan att finna på kommunens hemsida. Istället för kontaktuppgifter eller information 

om hur en ansökan om bidrag för naturvårdsprojekt går till får den som söker på LONA på 

kommunens hemsida motfrågan ”Menade du: Lina?”. 

Lokala naturvårdssatsningar är dock inte okända. På Naturvårdsverkets hemsida går det att 

se att det inom Uppsala kommun drivs sju pågående projekt under perioden 2020-2022. I tre 

av dem är kommunen ensam medfinansiär, i tre av dem är Upplandsstiftelsen med som 

medfinansiär och i det sjunde projektet är Uppsala kommun och tre privatpersoner 

involverade. 

För att öka medvetenheten om att det finns bidrag hos länsstyrelsen att söka för lokala 

naturvårdssatsningar och vattenvårdsprojekt yrkar Centerpartiet på 

att Uppsala kommun utser en LONA-ansvarig tjänsteperson, 

att Uppsala kommun utser en LOVA-ansvarig tjänsteperson, 

att kontaktuppgifter till LONA- och LOVA-ansvariga görs tillgängliga på 

 Uppsala kommuns webbplats, 

att information om hur man som privatperson eller förening gör för att söka 

 LONA- och LOVA-bidrag görs tillgänglig på Uppsala kommun webbplats, 

att Uppsala kommun antar som målsättning att i samarbete med andra

 medfinansiärer fördubbla antalet LONA-projekt under perioden 2022-

 2024, jämfört med perioden 2020-2022. 

 

Jonas Petersson (C) 

 

Not 1, LONA https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/natur-och-landsbygd/stod-till-naturvard/lokala-

naturvardssatsningen-lona.html 

Not 2, LOVA https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/natur-och-landsbygd/stod-till-naturvard/lokala-

vattenvardsprojekt-lova.html 
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