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§ 33 2018.015 MN

Förslag till reviderad Naturvårdspolicy (MR 2018-0662)
Ärendebeskrivning

En naturvårdspolicy för Alingsås kommun antogs 1997 av kommunfullmäktige (199705-28 KF § 57), denna naturvårdspolicy behöver uppdateras och aktualiseras.
Beredning
Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 2 maj 2018 lämnat följande yttrande:
1993 fick Miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att ta fram ett kommunalt
naturvårdsprogram, vilket blev klart 1997. Kommunfullmäktige antog under denna tid
en ny styrmodell vilket innebar att även ett policydokument för naturvård behövde tas
fram. Naturvårdspolicy för Alingsås kommun antogs 1997, och är det än idag
gällande policydokumentet för naturvård. Naturvårdsprogramet uppdaterades 2005.
Miljöskyddskontorets synpunkter
På miljöskyddskontoret pågår nu arbetet med att åter uppdatera kommunens
naturvårdsprogram, vilket beräknas vara klart under 2019. Inför färdigställandet av ett
aktualiserat naturvårdsprogram behövs en naturvårdspolicy som motsvarar dagens
kunskapsläge. Naturvårdspolicyn beskriver hur den kommunala naturvården skall
utformas och riktningen för kommunens ambitioner att främja biologiska värden.
Policyn bör antas av kommunfullmäktige.
Det är få kommuner som har en separat naturvårdspolicy, naturvårdsfrågan är i vissa
fall inbakad i kommunens miljöpolicy. Fördelen med en miljöpolicy där
naturvårdsfrågor ingår är att det blir färre policydokument att hålla reda på.
Nackdelen är att naturvårdsfrågorna försvinner i mängden av miljöfrågor, och därmed
mister den tydlighet som en separat naturvårdspolicy kan innebära. Alingsås
kommuns miljöpolicy behöver också uppdateras, troligtvis sker det under 2019. Då
detta inte är fastställt är det bra om naturvårdspolicyn blir antagen separat.
Det har framförts en önskan om att förslaget till reviderad naturvårdspolicy skickas på
remiss till berörda föreningar, som exempelvis Naturskyddsföreningen.
Miljöskyddskontoret anser att förslaget då samtidigt bör gå på remiss till berörda
förvaltningar. Det bör förtydligas att naturvårdspolicyn gäller kommunkoncernens
interna arbete med naturvårdsfrågor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2018-05-08, § 37.
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Yrkanden

Martin Olson (MP) yrkar på följande tillägg till beslutet:
"Naturvårdspolicyn ska revideras minst var femte år."
Ordföranden ställer proposition på Martin Olsons (MP) tilläggsyrkande och finner att
det bifalls.
Beslut

Miljöskyddsnämnden beslutar att naturvårdspolicyn skickas på remiss till berörda
föreningar och nämnder. Övriga intressenter har också möjlighet att inkomma med
yttrande. Yttrandena skall vara miljöskyddsnämnden tillhanda senast 1 oktober 2018.
Naturvårdspolicyn ska revideras minst var femte år.
Expedieras till

TN, SBN, KLK, KUF, BOU, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet,
Hembygdsföreningen, Västkuststiftelsen, LRF, Anten, Mjörns
fiskevårdsområdesföreningar och Alingsås Ornitologiska Sällskap
Beslutsunderlag
 utkast_Naturvårdspolicy Alingsås rev MNau
 Naturvårdspolicy 1997
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