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§ 29 2019.105 BUN

Remiss Naturvårdsprogrammet 2020
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har mottagit Miljöskyddsnämndens remiss ”Naturvårdsprogram
2020” 2019-03-04 att besvara senast 30 april 2019.
Remissen innehåller det tidigare naturvårdsprogrammet (antaget 2005) som är en
beskrivning av naturen i kommunen och en objektskatalog över specifika områden med
naturvärden. I det nya naturvårdsprogrammet motsvarar detta kapitlet om Naturen i Alingsås
i Del 2 – Naturen i Alingsås kommun och innehållet i Del 3 – Objektskatalog.
Det nya naturvårdsprogrammet har kompletterats med en del (Del 1 – Mål, åtgärder och
strategier 2020-2025) som tematiskt anger specifika mål som kommunen behöver arbeta
mot de kommande 5 åren för att uppnå en rik och levande natur och en stor biologisk
mångfald. De specifika målen är kompletterade med åtgärder för att nå dessa mål. Denna
del innehåller även strategier samt riktlinjer för hur kommunen ska börja arbeta med och
förhålla sig till olika hänsynsnivåer.
Det nya naturvårdsprogrammet har dessutom kompletterats med en fördjupande
kunskapsdel om biologisk mångfald, ekosystem tjänster, grön infrastruktur och framför allt
beskrivning om hoten mot den biologiska mångfalden. Här finns också olika artlistor för
fridlysta och hotade arter, mm.
Yttrande
Det är viktigt att Barn- och ungdomsförvaltningen blir involverad i processer som rör
förvaltningens egen verksamhet.
 Vad innebär skolskog?
 Är definitionen/införandet utifrån skolans behov?
 Vad är syftet med en sådan skolskog?
 Vad innebär det om befintlig förskola/skola inte uppfyller målet?
 På sidan 21 beskrivs att ”avståndet till närmsta tillgängliga grönområde om minst 1 ha
ska inte vara större än 300 meter från bostäder, skolor och förskolor. Det är viktigt att
den bostadsnära naturen innehåller kvaliteter så att den kan tillfredsställa
människans behov av rofylldhet, naturupplevelse, lek och umgänge”.
På sidan 22 framgår att Samhällsbyggnadsnämnden ska ansvara för att;
 Analysera förekomsten av grönområden i anslutning till skolor och förskolor
 Peka ut grönområden och ge dessa benämningen skolskogar
 Skolskogarna ska ingå i grönstrukturplanerna för tätorterna
Återigen viktigt att Barn- och ungdomsförvaltningen blir involverad i processer som rör
förvaltningens verksamhet.
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På Sid 24 finns rubriken ”hälsosamma livstilar”. Här efterfrågas referens eller stöd från
forskning. Om referens finns i referenslistan bör det finnas med hänvisning. Upplevs som
tyckande och antagande som inte bör finnas i ett dokument från Alingsås kommun till
invånarna.
På Sid 26 står det att ”naturvårdsarbetet i Alingsås kommun kan inte bedrivas som en
isolerad företeelse utan kräver samarbete mellan olika politikområden, exempelvis fysisk
planering, folkhälsa, skola och äldrevård. Samförstånd är en förutsättning för att lyckas.
Barn –och ungdomsförvaltningen önskar förtydligande kring vem ska involvera vem? Dvs
vem ansvarar för att samarbete initieras och samförstånd eftersträvas?
Ur ett integrationsperspektiv kan förordet uppfattas exkluderande. Det är inte på något sätt
självklart vad ett ”traditionellt nordiskt sätt” innebär eller hur det ska tolkas för invånare med
exempelvis utländsk bakgrund. Naturvårdsprogrammet ska rikta sig till kommunens samtliga
invånare.
Önskar även referenser som stödjer de generella uttalandena i förordet ”Människor som
vistas mycket i naturen blir dessutom mer miljömedvetna” Vem står för förordet`? Alingsås
kommun eller författaren?
Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker förvaltningens
yttrande och översänder det som remissvar till Naturskyddsnämnden.
Beslutsunderlag
 Svar på remiss angående Naturvårdsprogram BUNapril
 Protokollsutdrag MN § 12, Naturvårdsprogram 2020
 Remiss Naturvårdsprogrammet 2020
 Naturvårdsprogram för Alingsås kommun-Del 1 - Mål Åtgärder och strategier 20202025
 Naturvårdsprogram för Alingsås kommun - Del 2 - Naturen i Alingsås
 Naturvårdsprogram för Alingsås kommun - Del 3 - Objektskatalog
 Referenser - Styrdokument i Alingsås kommun
 Checklista: Ekosystemtjänstbedömning vid exploatering
 Checklista: Exploatering av brukningsvärd jordbruksmark
 Checklista: Hantering av naturvård vid exploatering
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