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Tekniska nämnden

Yttrande över
Förslag på uppdragsbeskrivning för Naturvårdsgrupp
Ärendebeskrivning
En biologisk mångfald och fungerande ekosystem är förutsättningar för en hållbar
samhällsutveckling. Naturvården berör många olika delar av den kommunala verksamheten
och många förvaltningars ansvarsområden. 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.
Miljöskyddskontoret har i ett utkast till Uppdragsbeskrivning för Naturvårdsgrupp gett förslag
på mål/uppdrag, uppföljning och organisation av en förvaltningsöverskridande
naturvårdsgrupp med start i början av 2019. Tekniska förvaltningen föreslås ha två funktioner
i gruppen; skogsförvaltning samt landskapsarkitektur. Naturvårdsgruppens ansvar är att
samordna, skapa samsyn och identifiera behov, samt skapa förutsättningar för identifierade
projekt. Tidsåtgången beräknas bli ca 40 timmar/år/person.
En styrgrupp föreslås bestående av personer med mandat att fatta beslut över sin specifika
verksamhet samt har personalansvar över deltagare i Naturvårdsgruppen. Styrgruppen
beräknas träffas minst 4 gånger per år.
Naturvårdsgruppen kan identifiera behov för olika typer arbetsgrupper. Naturvårdsgruppen
kan då initiera bildandet av en sådan arbetsgrupp genom att ta fram en projektbeskrivning
och förslag till projektledare och projektgrupp, detta lämnas sedan till styrgruppen som
beslutar om inrättandet av arbetsgruppen. Ansvaret för projektet eller arbetsgruppens arbete
lämnas därefter över till projektägaren. Projektledaren förväntas återrapportera om arbetets
fortskridande till Naturvårdsgruppen.
Identifierade behov är






Grönplan för tätorterna
Ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder i samhällsplaneringen
Strategier för samhällstillväxt på jordbruksmark
Strategier för samhällstillväxt i naturvärdesklassade områden
Gröna stråk – Grön infrastruktur

Miljöskyddsnämnden beslutade 2018-10-26 att förslaget på uppdragsbeskrivning för
naturvårdsgruppen skulle skickas på remiss till berörda nämnder. Miljöskyddsnämnden bad
även att respektive nämnd skulle redogöra för hur mycket resurser man ställer till förfogande
för respektive arbetsgrupp för de identifierade behoven.

Förvaltningens yttrande
Tekniska förvaltningen anser att inrättandet av en förvaltningsöverskridande naturvårdsgrupp
är en mycket bra åtgärd för att samla kommunens kompetens inom naturvårdsområdet och
samordna alla de frågor som rör förvaltning och nyttjande av naturområden.
Den föreslagna uppdragsbeskrivningen ger en bra start för en naturvårdsgrupp och
förvaltningens funktioner i gruppen (skogsförvaltning respektive landskapsarkitektur) ger en
god representation i de frågor som berör förvaltningens ansvarsområden.
Tidsåtgången för dessa (40t/år/person) är rimlig och förväntas kunna planeras in i
tjänstemännens arbetstid.
Alla de identifierade behov som olika arbetsgrupper föreslås ta fram kan anses som
nödvändiga dokument för det övergripande målet i Alingsås vision, tillväxtprogram och i de
lokala miljömålen, nämligen en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Om
samhällsutbyggnaden i Alingsås kommun ska främja den biologiska mångfalden, i mark och
vatten, såväl som i den bebyggda miljön måste de befintliga grönstrukturerna stärkas
samtidigt som ekosystemtjänster i utvecklingen av nya och befintliga områden beaktas. En
Grönplan för tätorterna är t.ex. ett användbart verktyg för planering och förvaltning av
kommunens grönområden men Alingsås kommun saknar ett uppdaterat och aktuellt
dokument. En grönplan för kommunägd naturmark gjordes 1997 och en Grönstruktur i
Alingsås stad gjordes 2003. Gröna stråk – Grön infrastruktur är även det ett mycket
angeläget dokument för den framtida planeringen av sammanhängande stråk från skog och
mark in i stadskärnan, vilka har stor betydelse biologiskt, klimatmässigt och socialt, men som
saknas för Alingsås kommun.
Därför är det av stor vikt att nödvändiga resurser ställs till förfogande för att arbetsgrupper
ska kunna arbeta fram dessa värdefulla planer och strategier. Naturligtvis är det svårt att i
detta skede redogöra för hur mycket resurser nämnden kan ställa till förfogande, eftersom
det till stor del beror på tidsplanerna för de olika planerna/strategidokumenten. Ska planerna
tas fram inom de närmaste åren måste de personella resurserna ökas med åtminstone 1
person inom förvaltningen.
Ekonomisk bedömning
Tidsåtgången för två tjänstemäns deltagande i naturvårdsgrupp (40t/år/person) är rimlig och
förväntas kunna planeras in i tjänstemännens arbetstid.
Ska de identifierade behoven av strategiska planer åtgärdas inom de närmaste två-tre åren
måste de personella resurserna ökas med åtminstone 1 person inom förvaltningen.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka bildandet av en naturvårdsgrupp med start 2019.
Beslutet ska skickas till
Miljöskyddsnämnden

Maria Jacobsson
Tf. förvaltningschef

Agneta Wendesten
Stadsträdgårdsmästare

