
 MILJÖVÅRDSRÅDET 
 
 

 

Protokoll från Miljövårdsrådet 

 

Datum Tid Antecknare 

2015-04-20 16.00–18.00 Åsa Amundsson 
 
 

Närvarande: Förhinder: 

Förtroendevalda 

Maria Gardfjell Kommunstyrelsen 

Therez Olsson Kommunstyrelsen 

Göran Ågren Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Rafael Waters Uppsala Vatten och Avfall AB 

Karin Lawenius Idrott- och fritidsnämnden 

Hilde Klasson Gatu-och samhällsmiljönämnden 

(inbjuden) 

 

Susanne Engström Plan-och byggnadsnämnden 

Jens Nilsson Gatu-och samhällsmiljönämnden 

Anna-Karin Myrin Entomologiska föreningen i 

Uppland 

Sven Ahlgren Uppsala vatten och avfall AB 

 

 

Föreningsrepresentanter 

Per Hedberg Naturskyddsföreningen 

Anders Söderberg Kolonilottföreningarna 

Erik Winell Svenska turistföreningen Uppsala 

Lena Tranvik Friluftsfrämjandet 

Mikael Malmeus Upplands ornitologiska 

förening 
 

 

 

 

Föredragande 

Mia Agvald-Jägborn stadsbyggnadsförvaltningen 

Michael Åhlman kommunledningskontoret 

Björn Sigurdson kommunledningskontoret 

Anna-Lena Ståhl kommunledningskontoret 
 

 
 
 
 

Paragraf  Ämne Kommentar 

1. Mötets öppnande 

Maria Gardfjell öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2. Val av justerare 

Therez Olsson utsågs till justerare. 

 

3. Fasställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med ett tillägg, presentation av Anna-Lena 

Ståhl.   
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Paragraf  Ämne Kommentar 

4. Föregående mötes protokoll 

Protokollet från föregående möte lades till handlingarna.  
 

 

 

5. Presentation av arbetet kring naturvård och skyddad natur 

Mia Agvald-Jägborn presenterade sig och berättade om kommunens 

arbete gällande naturvård och skyddad natur.  Mia har jobbat med 

naturvårdsfrågor i 25 år i Uppsala kommun. Just nu pågår rekrytering 

till en nyinrättad tjänst som naturvårdsstrateg. Naturvårdsstrategen 

kommer ha fokus på naturreservatsfrågor till att börja med.   

 

Nedan ses ett urval av punkter som Mia berättade mer ingående om. 

Se även Mias Power Point-presentation i bifogad bilaga. 

 

 Kommunens naturvårdsarbete utgår från miljömålen 

 Nya etappmål 2014 för Biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster  

 Naturvårdsarbetet styrs av bl.a. naturvårdsprogrammet 

 Kommunens ansvar inom naturvårdsarbetet ligger 

huvudsakligen inom tre verksamhetsområden: a)Fysisk 

planering och ärendehantering, b)Områdesskydd (i huvudsak 

tätortsnära) och c)Förvaltning av kommunens marker och 

naturreservat. 

 Kommunen äger förhållandevis lite mark inom kommunens 

gränser. Den finns i huvudsak i/kring staden och övriga 

tätorter. 

 Kommunen behöver ha aktuella planeringsunderlag. Nyligen 

har en analys av ekologiska samband kring staden gjorts. 

www.artportalen.se ger också viktig input. 

 Utmaning att bibehålla natur- och friluftsvärden i en förtätad 

stad. Brist vad avser ”närnatur”, bl.a. för förskolor, i delar av 

staden. 

 Biotopskydd, markavvattningsförbud och artskydd innebär 

utmaningar i planeringen. Även målkonflikter bl.a. 

jordbruksmark/skog - var ska man bygga? 

 Naturreservat, dagsläge och planering framöver. Syften, 

finansiering. 

 Förvaltning och utveckling av friluftsområden och 

naturreservat, vandringsleder, skidleder, plogad naturis, 

ridleder, friluftsbad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se bilaga 1. 

http://www.artportalen.se/
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Paragraf  Ämne Kommentar 

6. Underlagsrapport till Översiktsplan; Energiutredning 2050 

Michael Åhlman presenterade sig och sina arbetsuppgifter i 

kommunen. Michael delar sin arbetstid mellan arbetet som 

miljöstrateg och som processledare inom miljö- och klimat.  

 

Michael har genomfört ”Energiutredning 2050”, ett arbete som 

startade i december 2014 och blev klart i mars 2015. Många 

organisationer har bidragit i arbetet kring energiutredningen. 

Utredningen utgör en av flera underlagsrapporter som ska ge stöd till 

arbetet med Uppsala kommuns översiktsplan 2050 och i 

färdplanearbetet mot ett klimatneutralt Uppsala 2050.     

 

I huvudsak har utredningen tittat på två framtida scenarior av 

energisystem: 

1. Fortsatt utveckling av nuvarande energisystem 
2. Ett energisystem bortom det konventionella (som väsentligt 

skiljer sig från alternativ 1) 
 
Rapporten presenterar flera slutsatser. Gällande fortsatt utveckling av 

nuvarande energisystem så blir slutsatsen att detta system inte kan 

möta Uppsalas långsiktiga mål avseende långsiktig hållbar 

utveckling.  

 

 

Klimatkommunerna 

Björn Sigurdson från kommunledningskontoret berättade om 

föreningen ”Klimatkommunerna”.  

 

Medlemmarna i föreningen består av 33 kommuner, ett landsting och 

en region. I föreningen finns kommuner som har spjutspetskompetens 

gällande klimat- och energiarbete.  Klimatkommunerna framför sina 

åsikter genom debattartiklar och remissvar. Föreningen verkar också 

som en kraft för att få saker att hända, till exempel genom projekt, 

möten samt uppvaktningar av ministrar och myndigheter.  

 

Klimatkommunerna har regelbundna nätverksträffar där 

medlemskommunerna turas om och står som värd för träffen. Den 9-

10 april samlades Klimatkommunernas medlemmar för nätverksträff 

och årsmöte i Eskilstuna.  

 

Se även föreningens hemsida: www.klimatkommunerna.se 

 

  

Se bilaga 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se bilaga 3. 

 

 

 

 

7. Seminarium till minne av Per Hultén 
Per Hedberg från Naturskyddsföreningen informerade om 

minnesseminariet för Per Hultén som kommer hållas den 30 maj.  

 

 

 

Se inbjudan 

bilaga 4. 

http://www.klimatkommunerna.se/
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Paragraf  Ämne Kommentar 

8.  Övriga frågor 

 

Presentationsrunda 
Samtliga deltagare på mötet presenterade sig. 

 

Miljösamordning 
Anna-Lena Ståhl presenterade sig och berättade om sitt nuvarande 

arbete som miljösamordnare på ”Enheten för hållbar utveckling” på 

kommunledningskontoret. Tidigare har Anna-Lena under 12 år 

arbetat som miljösamordnare på dåvarande förvaltningen ”Vård och 

bildning”. Anna-Lena har en bakgrund som förskolechef i Uppsala 

kommun och har även arbetat som miljöambassadör i kommunen. 

 

I Anna-Lenas arbetsuppgifter ingår bland annat att utreda vilka behov 

och förväntningar av stöd från ”Enheten för hållbar utveckling” som 

kommunens olika förvaltningar har.  Anna-Lena arbetar också med 

genomförandet av en handlingsplan för giftfri förskola i Uppsala, 

inklusive utbildningsinsatser. Andra arbetsområden är utbildningar 

riktade till miljöombud och chefer gällande miljö- och hälsoarbete i 

Uppsala kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se bilaga 5. 

 

 

9. Nästa möte 

Nästa möte är den 2 juni. 

 

 

         

      

 

Maria Gardfjell ordförande  

 

 

Therez Olsson justerare 


