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Samhällsbyggnadsnämnden

Naturvårdsprogram 2018, fastställande
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Fastställande av Naturvårdsprogram för Linköpings kommun tillstyrks.
2. Handlingsplan för naturvården i Linköpings kommun 2018-2022 fastställs.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Naturvårdsprogram för Linköpings kommun fastställs.
Ärende
Linköpings kommun har sedan 2003 ett naturvårdsprogram som reviderats vart
femte år. En revidering av naturvårdsprogrammet påbörjades 2017 och enligt
de gällande riktlinjerna för politiska styrdokument från 2014 blir ramen för
kommunens naturvårdsarbete nu uppdelad i ett naturvårdsprogram med
övergripande målområden och strategier, gällande tillsvidare, och en
handlingsplan med konkreta åtgärder, gällande under perioden 2018-2022.
Naturvårdsprogrammet fastställs slutligen av kommunfullmäktige medan
handlingsplanen fastställs av samhällsbyggnadsnämnden.
Samråd har genomförts av förslag till naturvårdsprogram respektive
handlingsplan. En samrådsredogörelse bifogas handlingarna. Inkomna
yttranden och översyn av handlingarna har lett till vissa revideringar och
uppdateringar.

__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Naturvårdsprogram samt handlingsplan för naturvården i Linköpings
kommun 2018-2022, 2018-06-29
Bilaga 1 - Uppföljning av naturvårdsprogrammets åtgärder 2013-2017
Bilaga 2 - Samrådsredogörelse Naturvårdsprogram samt handlingsplan för naturvården i
Linköpings kommun
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Bilaga 3 - Naturvårdsprogram för Linköpings kommun, antagandehandling
Bilaga 4 - Handlingsplan för naturvården i Linköpings kommun 2018-2022, antagandehandling

3 (4)

Bakgrund
Linköpings kommun har under många år bedrivit ett aktivt naturvårdsarbete
med hög ambition och åtgärder inom en mängd områden, alltifrån det unika
eklandskapet till Stångåns vattenmiljöer, blommande ängsmarker och
vägkanter samt myllrande våtmarker och artrika gamla skogar. Det befintliga
naturvårdsprogrammet, antaget 2013, har följts upp och en redovisning av vad
som utförts under den senaste femårsperioden återfinns som en bilaga till
tjänsteskrivelsen.
Naturvård i Linköping handlar om att arbeta för ett hållbart samhälle i en
kraftigt växande stad och kommun vilket kräver delaktighet, samverkan och
långsiktig planering. Naturvårdsprogrammet utgör där basen för ett
framgångsrikt naturvårdsarbete och en viktig kugge för en positiv
samhällsutveckling, i samklang med den nyligen antagna hållbarhetspolicyn.
I och med de gällande riktlinjerna för politiska styrdokument blir ramen för
naturvårdsarbetet nu uppdelat i ett naturvårdsprogram och en handlingsplan,
kopplad till naturvårdsprogrammet. Naturvårdsprogrammet innehåller
övergripande målområden och strategier, fastställs av kommunfullmäktige och
gäller tillsvidare medan handlingsplanen innehåller en mer konkret åtgärdslista,
fastställs av samhällsbyggnadsnämnden och gäller under perioden 2018-2022.
Förutom dessa två handlingar finns naturdatabasen som redovisar ett mycket
stort antal värdefulla naturområden och förekomster av rödlistade och hotade
arter. Naturdatabasen är ett viktigt planeringsunderlag för alla aktörer i
naturmiljön. Den uppdateras fortlöpande när ny kunskap tillkommer genom
bland annat olika inventeringar och är samtidigt tillgänglig för alla via
kommunens hemsida som en beskrivning av Linköpings rika natur, kanske just
där du bor eller vill göra ett besök.
Ekonomiska konsekvenser
Naturvårdsprogrammet och handlingsplanen för naturvården beräknas kunna
genomföras inom ordinarie verksamhet. Finansiering och prioritering av
specifika åtgärder görs i det årliga budgetarbetet. Under många år har
kommunens naturvårdsbudget växlats upp med medel från
samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget samt från regionen och staten.
Många projekt beräknas därför kunna medfinansieras med externa medel,
exempelvis i form av så kallade LONA-projekt, lokala naturvårdsprojekt med
statligt bidrag.
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Kommunala mål
Naturvårdsprogrammet och handlingsplanen för naturvården ligger i linje med
mål 5 – En ekologiskt hållbar kommun.
Jämställdhet
Naturvårdsprogrammet och handlingsplanen för naturvården innehåller många
olika strategier och åtgärder som syftar till att förbättra förutsättningarna för
rika naturupplevelser och en hälsosam livsmiljö, inte minst inom staden och
tätorterna, vilket gynnar alla målgrupper men kanske särskilt resurssvaga
grupper.
Samråd
Offentligt samråd har genomförts under våren 2018. Därutöver har samråd
skett inom Plan- och Stadsmiljökontoret.
Uppföljning och utvärdering
Naturvårdsprogrammet gäller tillsvidare och ska aktualitetsprövas efter
kommande mandatperiod medan handlingsplanen för naturvården ska
utvärderas och revideras efter perioden 2018-2022.
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