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§ 5 2018.028 MN

Uppdragsbeskrivning för Naturvårdsgruppen (MR 2018-2450)
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. Det finns därmed ett behov av en
förvaltningsöverskridande naturvårdsgrupp där olika kompetenser kan mötas och skapa
samsyn.
Beredning
Miljöskyddskontoret har i skrivelse 2019-01-16 lämnat följande yttrande:
Kommunens övergripande mål är en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. I
Alingsås kommun ska den biologiska mångfalden, i marker och vatten såväl som i den
bebyggda miljön, främjas genom att stärka befintliga grönstrukturer samt beakta
ekosystemtjänster i utvecklingen av nya och befintliga områden (Tillväxtprogram 2016-2025).
Naturen berörs i arbetet inom många olika nämnder och förvaltningar. Bland annat
Kommunstyrelsen och därmed kommunledningskontoret har det övergripande strategiska
ansvaret och fattar beslut om mål och visioner för hur Alingsås kommun ska utvecklas, vilka
mark- och vattenområden som ska exploateras och vilka som ska skyddas och bevaras,
samt för kommunens övergripande strategiska mål, riktlinjer och ramar.
Tekniska och Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för skötsel av parker och kommunens
naturområden och för plan- och byggärenden. Miljöskyddsnämnden ansvarar för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken, däribland tillsynen av skyddad natur. Kultur- och
utbildningsnämnden ansvarar för friluftsfrågor och fritidsverksamheter.
Miljöskyddsnämnden beslutade 26 oktober 2018 att det framtagna förslaget till
uppdragsbeskrivning för naturvårdsgruppen skulle skickas ut på remiss till berörda nämnder
(SBN, TN, KFN, KS). Svar har inkommit från SBN, TN, KFN.
Samhällsbyggnadskontoret anser att en bygglovshandläggare inte bör ingå då frågorna är av
övergripande och strategisk karaktär, en resurs från planavdelningen skulle kunna ingå som
en del i arbetet med översiktsplanen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade (2018-12-18)
att avvakta med beslut om medverkan i naturvårdsgrupp till dess att nämnden har antagit
flerårsstrategin för 2019-2021.
Tekniska nämnden beslutade (2018-12-17) att tillstyrka bildandet av en naturvårdsgrupp och
har under år 2019 personella resurser omfattande 80 arbetstimmar att avsätta. Därefter tas
nytt beslut avseende personella resurser inför varje år.
Kultur- och fritidsnämnden har (2018-12-17) gjort bedömningen att man kan ställa de
resurser till förfogande som föreslås när det gäller arbetet i naturvårdsgruppen (40h/år) samt
i den styrgrupp i vilken verksamhetschef deltar i (fyra möten per år samt vid behov).
När det gäller resurser till arbetsgrupper har samtliga nämnder beslutat att avvakta tills
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respektive flerårsstrategi för 2019-2021 är färdiga och tills arbetsgrupper är identifierade och
definierade.
Miljöskyddskontorets synpunkter
Naturen och dess förvaltning berör kommunens samtliga verksamheter. Det finns därmed ett
behov av en kommunövergripande naturvårdsgrupp, där naturvårdsfrågor kan diskuteras ur
olika perspektiv, skapa samsyn och driva naturvårdsfrågorna mot en mer hållbar utveckling
för hela kommunens verksamhet och dess invånare.
Miljöskyddskontoret anser att naturvårdsfrågorna är viktiga och att en Naturvårdsgrupp
därmed bör bildas även med de begränsade resurser som idag har tilldelats från de olika
förvaltningarna. Arbetsgrupper får arbetas fram och beslutas om separat när dessa är
identifierade och tydligt definierade. Vad gäller en styrgupp så finns det ett behov av insatta
chefer som begriper sig på frågorna. Om en styrgrupp inte anses vara det lämpligaste sättet
för cheferna att stötta vattensamordningsgruppens arbete, behöver det utredas vidare hur
detta ska ske.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2019-01-22, § 4, och
föreslagit att bifalla förvaltningens förslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Amanda Andersson (MP) föreslår följande tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut:


Miljöskyddsnämnden ger Naturvårdsgruppen i uppdrag att bjuda in ideella föreningar
och/eller andra aktörer med kunskap inom området till minst ett dialogmöte per år.

Boris Jernskiegg (SD) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag kan godkännas och finner att det bifalls.
Ordföranden frågar om Amanda Anderssons (MP) tilläggsförslag kan bifallas.
Omröstning begärs
Följande beslutsgång godkänns
Ja-röst innebär bifall till Amanda Anderssons (MP) förslag
Nej-röst innebär avslag för Amanda Anderssons (MP) förslag
Ja

Nej

Staffan Albinsson (C)

Boris Jernskiegg (SD)

Camilla Stensson (S)

Dennis Alvdén (M)

Johan Larsson Utter (S)
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Eva Helgesson (S)
Amanda Andersson (MP)
Gunnar Tiselius (S)
Andreas Benkel (L)
Med 7 ja-röster mot 2 nej-röster antas Amanda Anderssons (MP) tilläggsförslag.
Beslut
Miljöskyddsnämnden beslutar att bilda en Naturvårdsgrupp utifrån tillgängliga resurser.
Miljöskyddsnämnden ger Naturvårdsgruppen i uppdrag att bjuda in ideella föreningar
och/eller andra aktörer med kunskap inom området till minst ett dialogmöte per år.
Expedieras till
SBN, KUN, KS
Paragrafen är justerad
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