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Samhällsbyggnadsnämnden

Regional handlingsplan för grön infrastruktur, förslag till
yttrande
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Plankontorets förslag till yttrande tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande avges i enlighet med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
förslag.
Ärende
Länsstyrelsen har, på uppdrag av regeringen, tagit fram ett förslag/utkast till en
regional handlingsplan för grön infrastruktur. Den inte helt färdigställda
handlingsplanen har skickats ut på bred remiss och synpunkter önskas på
upplägg och innehåll.
Ett förslag till yttrande har tagits fram inom plankontoret, med fokus på
översiktliga och principiella frågor.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Regional handlingsplan för grön infrastruktur, förslag till yttrande 2018-0426
Yttrande över regional handlingsplan för grön infrastruktur
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Bakgrund
Grön infrastruktur handlar om ett landskapsperspektiv på hur likartade
naturtyper och arternas livsmiljöer hänger samman. Det kan beskrivas som ett
nätverk av natur, både i tätorter och på landsbygd, och basen för biologisk
mångfald som i sin tur utgör grunden till ekosystemtjänsterna, naturens
produktion av varor och tjänster för oss människor.
Sveriges länsstyrelser har fått i uppdrag av regeringen att ta fram regionala
handlingsplaner för hur olika aktörer kan arbeta med grön infrastruktur.
Länsstyrelsen har efter dialogmöten med aktörer (kommuner, näringsliv,
organisationer och ideella föreningar) tagit fram ett förslag eller utkast till en
handlingsplan för Östergötlands län. Planen är tänkt att vara ett stöd och ett
kunskaps- och planeringsunderlag för alla som beslutar eller planerar för
åtgärder, strategier, regler eller annat som påverkar mark- och
vattenanvändningen. Planen är inte helt klar och kommer att utvecklas vidare.
Kommunala mål
I kommunfullmäktiges övergripande mål för innevarande mandatperiod står
under Mål 5 En ekologiskt hållbar kommun bland annat att värdefulla
naturområden ska säkras och kommunen ska aktivt arbeta för att bevara den
biologiska mångfalden.
Jämställdhet
En handlingsplan för grön infrastruktur berör alla målgrupper på ett likartat sätt
och inga specifika jämställdhetsaspekter finns i remissmaterialet eller förslaget
till yttrande.
Samråd
Yttrandet har samråtts inom plankontoret.
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