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Remiss - Strategi för tillgänglighet till skyddade områden i
Jönköpings län (KFN 2019/113)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande enligt
bilaga och överlämnar underlaget till kommunledningskontoret för samordning av ett
kommunövergripande svar till Länsstyrelsen.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en remiss gällande strategiskt tillgängliggörande av
intressant natur i Jönköpings län.
Enligt remissutgåvan har Vaggeryds kommun förvaltningsansvar för ett (1) naturvårdsområde
Östermoskogen. Utöver det område som kommunen förvaltar finns det nio (9) beskrivna
naturvårdsområden som länsstyrelsen ansvarar för men som gränsar till Vaggeryds kommun.
Brokullen, Gärahovs storäng, Lilla Kungsbackens domänreservat, Lyngemadssjön, Långö
mosse och Svanasjön och Mässeberg.
Till strategin finns två (2) dokument kopplade, en reservatslista och fastställda riktlinjer för
tillgängliga skyddade områden i Jönköpings län.
Kultur- och fritidsnämnden berörs av relevans kring olika typer av tillgänglighet och om det
finns brister angående poängsättningen av naturtyper och upplevelser. Nämnden ska även
yttra sig kring naturreservat som är kopplade till nämndens ansvarsområde och om det finns
friluftsområden som saknas i strategin. Samt om strategin kan bidra till inspiration och
samverkan mellan Länsstyrelsen, kommuner/stiftelser kring tillgängligt friluftsliv inom och
utanför skyddade områden.
Strategin vänder sig främst till de kommunala förvaltningar som ansvarar för
tillgänglighetsfrågor och skötsel av natur- och friluftsområden.
Kultur- och fritidsförvaltningen har i samråd med kommunledningskontorets miljö- och
hållbarhetsstrateg diskuterat strategin, vilka punkter och frågeställningar som tillhör kulturoch fritid och vilka som är kommunövergripande. Även tekniska kontoret är tillfrågade om
yttrande utifrån driftperspektivet. Ett slutligt yttrande kommer att samordnas av
kommunledningskontoret och överlämnas till Länsstyrelsen senast 20 januari.
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Handläggaren Beata Vilkhed föredrar ärendet.

Yrkanden
Tuula Ingner (S) föreslår bifall till beredningsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan bifalla beredningens förslag och finner
det bifallet.

Expedieras till
Kommunledningskontoret, miljö- och hållbarhetsstrateg
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 159, 2019-11-28
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