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§ 3 2019.484 KS

Naturvårdsprogram 2020 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
I Alingsås miljömål 2011-2019 (KF 2010-11-24 § 189) finns ett delmål gällande uppdatering
och komplettering av kommunens naturvårdsprogram. Arbetet är genomfört och
miljöskyddsnämnden beslutade den 18 juni 2019, § 38 att godkänna programmet och skicka
dess första del, som innehåller mål, strategier och åtgärder, till kommunfullmäktige för
antagande.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 januari 2020 framfört följande:
Naturvårdsprogram för Alingsås kommun är indelat i tre delar;
 Mål, strategier och åtgärder 2020-2025
 Bilaga 1 – Checklistor för naturvård i den fysiska planeringen
 Bilaga 2 – Naturen i Alingsås kommun med objektskatalog

Naturvårdsprogrammets huvuddel (del 1) är kommunövergripande. Dokumentets andra del
är ett hjälpmedel och verktyg för fysisk planering och annan typ av exploatering av mark. I
den tredje delen finns en beskrivning av naturen i Alingsås kommun samt en förteckning över
områden med höga naturvärden. Programmets andra och tredje del kommer att behöva
revideras löpande under giltighetsperioden och miljöskyddskontoret anser därför att de inte
bör ha samma formella beslut som den första delen.

Enligt miljöskyddsnämnden krävs ekonomiska medel utöver befintlig ram för arbetet med att
uppnå naturvårdsprogrammets mål och för att det ska var möjligt att genomföra åtgärderna i
åtgärdsplanen. Miljöskyddsnämnden anger även att det är önskvärt med en central
budgetpost avsatt för att samtliga förvaltningar inom Alingsås kommun ska kunna ansöka om
medel för naturvårdande åtgärder.

Kommunledningskontoret anser att naturvårdsprogrammet är tydligt utformat med fokus på
att fungera som ett stöd för de verksamheter inom kommunen som arbetar med
naturrelaterade frågor, så som exploatering och fysisk planering. Att programmet är indelat i
tre delar ger förutsättningar för att det på ett enkelt sätt kan användas som arbetsverktyg.
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KS § 3, forts
Med ett nytt och aktualiserat naturvårdsprogram samt ett aktivt arbete med genomförandet
kan Alingsås kommun bidra till uppfyllelse av såväl de nationella miljömålen som de globala
målen i Agenda 2030.
Arbetsutskottet har den 22 januari 2020, § 4 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Naturvårdsprogram för Alingsås kommun 2020-2025 mål och strategier antas.
2. Miljöskyddsnämnden får i uppdrag att samordna naturvårdsprogrammets genomförande.

3. Miljöskyddsnämnden får i uppdrag att se över åtgärdsplanen och återkomma med förslag
på vilka åtgärder som kan genomföras inom befintlig ram.
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