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Dnr ÄN 2018-247

Äldrenämnden

Naturvårdsprogram samt handlingsplan för naturvården i
Linköpings kommun 2018-2022, synpunkter till
Samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut
1. Synpunkter på Naturvårdsprogram och handlingsplan för naturvården för
Linköpings kommun överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden enligt
omsorgs- och äldreförvaltningens förslag.
Ärende
Äldrenämnden har erbjudits lämna synpunkter över Naturvårdsprogram och
handlingsplan för naturvården i Linköpings kommun 2018-2022 till
Samhällsbyggnadsnämnden. Naturvårdsprogrammet kommer fastställas av
Kommunfullmäktige efter samrådstidens utgång den 13 maj 2018.
Omsorgs- och äldreförvaltningen har utarbetat förslag till synpunkter.
Nämnden förslås tillstyrka att en betydelsefull del av kommunens
naturvårdsarbete bör inriktas på att öka tillgängligheten till naturen för alla,
inklusive äldre. Nämnden ser det också som positivt att programmet inte enbart
utgår från en biologisk synvinkel. Det uppmärksammar även naturens
betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Den tätortsnära naturmiljön
är en viktig kvalitetsaspekt inte minst för äldre personer.
När det gäller strategier och åtgärder som är direkt kopplade till friluftsliv och
tillgänglighet hänvisar programmet till kommande förslag till friluftsprogram
för Linköpings kommun. Äldrenämnden föreslås därför i nuläget avstå från att
lämna synpunkter på tillgänglighet till exempelvis promenadstråk, sittplatser
för vila och återhämtning och informationstavlor.
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Bakgrund
Äldrenämnden har erbjudits lämna synpunkter över Naturvårdsprogram och
handlingsplan för naturvården i Linköpings kommun 2018-2022 till
Samhällsbyggnadsnämnden. Naturvårdsprogrammet kommer fastställas av
Kommunfullmäktige efter samrådstidens utgång den 13 maj 2018.
Naturvårdsprogram för Linköpings har funnits sedan 2003 och reviderats vid
två tillfällen 2008 och 2013. Syftet med naturvårdsprogrammet är, förutom att
dokumentera kunskap om natur och naturvård inom kommunen, att visa
kommunens ambitioner för naturvårdsarbetet.
De tidigare naturvårdsprogrammen har inkluderat strategier och åtgärder för
tillgänglighet och rörligt friluftsliv. En stor del av naturvårdsåtgärderna
utformas och genomförs på ett sådant sätt att de samtidigt ger positiva effekter
för rekreation och tillgänglighet.
I det nu föreliggande förslaget till naturvårdsprogram med tillhörande
handlingsplan menar samhällsbyggnadsnämnden att det finns ett behov av ett
samlat grepp kring rekreations- och friluftsfrågor som inte direkt är kopplade
till naturvård eller är knutna till motions- och idrottsanläggningar av olika slag.
Parallellt med framtagandet av naturvårdsprogram och handlingsplan pågår
därför ett arbete med att ta fram Linköpings kommuns första friluftsprogram.
Det betyder att mer direkt frilufts- och tillgänglighetsinriktade strategier och
åtgärder är borttagna i föreliggande naturvårdsprogram respektive
handlingsplan för naturvården.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ej påkallat.
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