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Jenny Leonardsson
0322-61 60 61
jenny.leonardsson@alingsas.se

Naturvårdsprogram 2020 – Remissrunda januari – april 2019
Denna remiss gäller kommunens naturvårdsprogram, och består av tre dokument:
Del 1 – Mål, åtgärder och strategier 2020 – 2025
Del 2 – Naturen i Alingsås kommun
Del 3 – Objektskatalog

Lämna synpunkter
Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på Alingsås kommuns hemsida, och har även skickats ut
till kommunens samtliga nämnder.
För att underlätta omhändertagandet av synpunkter vill vi att dessa skickas in till miljöskyddsnämnden
via mail eller post, märk tydligt att det gäller Remiss Naturvårdsprogram, Diarienr 2019-0011.
miljo@alingsas.se
eller
Alingsås kommun
Miljöskyddskontoret
441 81 Alingsås
Synpunkter ska ha inkommit till miljöskyddsnämnden senast 31 april 2019.
Frågorna på nästa sida är sådana som miljöskyddskontoret gärna vill ha svar på.
Alla synpunkter är välkomna.

Anna Ebbesson
Chef. Livsmedel & Hälsa

Jenny Leonardsson
Ekolog
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Specifika frågor som miljöskyddskontoret gärna vill ha svar på
Strukturen
 Är det lätt att förstå upplägget och att hitta i dokumenten?
 Saknas det någon del?
Del 1 – Mål, åtgärder och strategier 2020 – 2025
 Fler begrepp som behöver förklaras?
 Finns det några synpunkter på ansvarsfördelningen? Ha i åtanke att ansvarsfördelningen ska
uppdateras utifrån den nya nämndindelningen och nya reglementen.
 Synpunkter på omfattning, precisering, rimlighet, mm. av mål och åtgärder för de tre teman:
o En rik och levande natur
o Naturanpassad samhällsbyggnad
o Kunskapsspridning och medborgardialog
 Är strategier, riktlinjer och checklistor användarvänliga?
Del 2 – Naturen i Alingsås kommun
 Finns det information i denna del som kan förtydligas ytterligare?
 Hur upplevs omfattningen och valet av ämnen?
 Något som saknas?
Del 3 – Objektskatalog
Denna del är i stort densamma från Naturvårdsprogrammet 2005, och behöver uppdateras inför
nästa upplaga av naturvårdsprogrammet.
 Finns det objekt som bör finnas med som inte gör det idag?
Övriga synpunkter
Du är välkommen med alla feedback du har gällande naturvårdsprogrammets tre delar.

