Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Protokoll
2018-12-10

§ 47 2018.214 KFN

Remissvar: uppdragsbeskrivning för Naturvårdsgruppen
Ärendebeskrivning
En biologisk mångfald och fungerande ekosystem är förutsättningar för en hållbar
samhällsutveckling. Naturvården berör många olika delar av den kommunala verksamheten
och många olika förvaltningars ansvarsområden. Miljöskyddsnämnden anser därmed att det
finns ett behov av en förvaltningsöverskridande naturvårdsgrupp där olika kompetenser kan
mötas och skapa samsyn. För en effektiv skötsel, utveckling, bevarande och nyttjande av
kommunens naturområden behövs samarbete över förvaltningsgränserna.
Miljöskyddsnämnden har den 26 oktober § 61 därför beslutat att skicka förslaget på
uppdragsbeskrivning för naturvårdsgruppen på remiss till berörda nämnder. Nämnderna ska
i yttrandet redogöra för hur mycket resurser man kan ställa till förfogande för respektive
arbetsgrupp. Yttrandena skall vara miljöskyddsnämnden tillhanda senast 21 december 2018.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 december angett följande:
I miljöskyddsnämndens förlag (se bilaga daterad den 3 oktober 2018) till
uppdragsbeskrivning för naturvårdsgruppen anges det att naturen berörs i arbetet inom
många olika nämnder och förvaltningar. Dessa utgörs av:
·
Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret
·
Tekniska nämnden och tekniska förvaltningen
·
Samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadskontoret
·
Miljöskyddsnämnden och miljöskyddskontoret
·
Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen
För kultur- och fritidsnämndens del handlar det om att man ansvarar för att i samarbetet med
tekniska nämnden säkerställa en effektiv och samordnad skötsel av markområden som
kommunen förvaltar eller bedriver verksamhet på.
I uppdragsbeskrivningen för naturvårdsgruppen anges att samverkan mellan förvaltningarna
kräver en långsiktigt och hållbar tidsplanering samt personalresurser. I förslaget anges att
naturvårdsgruppen ska bestå av representanter från förvaltningarna och att gruppen ska
träffas cirka tio gånger per år ungefär två timmar per gång. Mellan mötena kan efterarbete
behöva utföras för att följa upp beslut eller arbetsuppgifter inför nästa möte. Enligt förslaget
anges att varje deltagare i naturvårdsgruppen därför behöver avsätta 40 timmar per åt till
detta uppdrag. Utöver denna grupp föreslår Miljöskyddsnämnden i förslaget att en Styrgrupp
inrättas som består av personer som har mandat att fatta beslut över sin specifika
verksamhet samt har personalansvar över deltagare i naturvårdsgruppen. Styrgruppen
träffas minst fyra gånger per år. Utöver detta kan arbetsgrupper bildas som utför konkreta
arbetsuppgifter som naturvårdsgruppen har identifierat.
Förvaltningen har tagit del av försaget i sin helhet och ställer sig positivt till att inrätta en
förvaltningsövergripande naturvårdsgrupp. Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska
nämnden har bland annat fått ett uppdrag från kommunfullmäktige (KF 2018-09-26 § 166) att
upprätta en friluftsplan. Framtagandet av en sådan plan behöver ske i samverkan med flera
nämnder och förvaltningar och där kan naturvårdsgruppen utgöra en viktig aktör.
Förvaltningen gör bedömningen att man kan ställa de resurser till förfogande som föreslås
när det gäller arbetet i naturvårdsgruppen (40 timmar per år) samt i den styrgrupp i vilken
verksamhetschef deltar i (fyra möten per år samt vid behov).

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page 1 of 2

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Protokoll
2018-12-10

När det gäller förslaget om arbetet i de underliggande arbetsgrupperna kan förvaltningen i
dagsläget inte ange vilka resurser som kan ställas till förfogande till detta arbete då
budgetfördelningen enligt flerårsstrategin inte är fastställd ännu.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder det till
miljöskyddsnämnden.
Expedieras till
Miljöskyddsnämnden
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