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arbetsutskott

Remissvar på Strategi för tillgänglighet till skyddade
områden i Jönköpings län
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget gällande
remissen av strategi för tillgänglighet i skyddade områden i Jönköpings län.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram en strategi för tillgänglighet till skyddade
områden i Jönköpings län. Strategin har skickats på remiss till Vaggeryds kommun som har
möjlighet att lämna yttrande senast 20 januari 2020. Länsstyrelsen vill ha svar på ett antal
frågor om strategin. Kommunledningskontoret har sammanställt ett yttrande som tillsammans
med kultur- och fritidsnämndens yttrande (se bilaga 2) utgör Vaggeryds kommuns remissvar.
Ärende
Bakgrund
Kommunledningskontorets samt kultur- och fritidsnämndens yttrande bifogas som bilaga 1
respektive 2.
Ekonomisk konsekvens
Tillgänglighetsstrategin i sig innebär ingen ekonomisk kostnad för Vaggeryds kommun
eftersom merparten av de områden som berörs förvaltas av Länsstyrelsen. I strategin är det
enbart Östermoskogen som förvaltas av kommunen, men kommunen själva bestämmer vilken
målklass som ska gälla. Vaggeryds kommun behöver dock påbörja arbetet med att
tillgängliggöra natur- och friluftsområden i kommunen.
Politiska mål och konsekvenser
I Vaggeryds kommuns miljöprogram (beslutat i kommunfullmäktige 23 april 2018) finns det
ett mål som lyder ”Målet är att alla ska ha tillgång till tätortsnära friluftsområden”. Kopplat
till målet finns en åtgärd som handlar om att kommunen ska tillgängliggöra fler natur- och
friluftsområden i kommunen.
Agenda 2030
Arbetet med att tillgängliggöra skyddade naturområden stärker främst de globala målen
nummer 3 God hälsa och välbefinnande, nummer 5 Jämställdhet och nummer 6 Jämlikhet.
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Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med ett yttrande över tillgänglighetsstrategin som
bifogas tjänsteskrivelsen, se bilaga 2. Gata-parkchefen på tekniska kontoret har deltagit i
diskussionen kring utformningen av remissvaret gällande målklassningen av Östermoskogen
som tekniska kontoret förvaltar. Även hållbarhetsstrategen på kommunledningskontoret har
deltagit i framtagandet av remissyttrandet.
Uppföljning och utvärdering
I dagsläget är kommunens arbete med tillgänglighetsanpassning i natur- och friluftsområden
begränsad. I och med den framtagna strategin finns ett kunskapsunderlag att stå på som grund
som kan komma till nytta i det fortsatta arbetet.
Förvaltningens helhetsbedömning
Kommunledningskontoret har inhämtat synpunkter från kultur- och fritidsnämnden samt från
gata-parkchefen på tekniska kontoret. Synpunkterna har satts samman till ett gemensamt
yttrande angående strategin för tillgänglighet. Kommunledningskontoret tycker att det är bra
att strategin har tagits fram med påpekar i yttrandet en del brister och förslag på ändringar.
Bilaga
Bilaga 1 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-11
Bilaga 2 Kultur- och fritidsnämndens yttrande, daterad 2019-12-12, KFN 2019/113
Beslutet ska skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Handläggare
Handläggare på ärendet miljöstrateg Lina Larsson och ansvarig chef kanslichef Torbjörn
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