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Minnesanteckningar från miljövårdsrådet 

 

Datum Tid Antecknare 

150302 16.00–18.00 Åsa Amundsson  
 
 

Närvarande:   

Förtroendevalda 

Maria Gardfjell Kommunstyrelsen 

Therez Olsson Kommunstyrelsen 

Göran Ågren Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Rafael Waters Uppsala Vatten och Avfall AB 

Jens Nilsson Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Karin Lawenius Idrott- och fritidsnämnden 

 

Tjänstemän 

Sven Ahlgren Uppsala vatten och avfall AB 

 

 

Föreningsrepresentanter 

Marianne Kahn Naturskyddsföreningen 

Anders Söderberg Kolonilottföreningarna 

Birgitta Ask Svenska turistföreningen Uppsala 

Mikael Malmeus Upplands ornitologiska 

förening 

Föredragande 

Jenny Gibson Stadsbyggnadsförvaltningen 

Marie Nilsson Miljöförvaltningen 

Elin Stening Stadsbyggnadsförvaltningen 

Hannes Widmark Miljöförvaltningen 

Björn Sigurdson Kommunledningskontoret 

 

 
 

Punkt  Ämne Kommentar 

1. Miljövårdsrådet startade mötet med en tyst minut för att hedra Per 

Hultén som avlidit. Per har varit ledamot i miljövårdsrådet som 

representant för Cemus och Naturskyddsföreningen.  

 

2. Ändringar i dagordningen 

Bordlades: 

Begränsad klimatpåverkan  

Kartläggning av Ekosystemtjänster 

Tillägg: 

Miljökontorets uppdrag - Hannes Widmark 

Färdplan klimatpositivt Uppsala - Björn Sigurdson 

Seminarium till minne av Per Hultén - Marianne Kahn 

 

3. Föregående protokoll 

Inget att notera. 

 

 

4. Ambitioner och målsättning med miljövårdsrådet 
Miljövårdsrådet är ett samrådsorgan mellan kommunen och ideella 

föreningar som är verksamma inom naturresurs- och miljöområdet. 

Rådet vill bidra till en god naturvård, ett effektivt miljöskydd och se 

 

Se bilaga 1. 
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Punkt  Ämne Kommentar 

till att människor i Uppsalas tätorter har tillgång och närhet till 

naturen. 

 

Maria Gardfjell, kommunalråd och ordförande i miljövårdsrådet, 

klargjorde ambitioner och målsättningar med rådet. Målsättningen 

är att de politiker som ingår i rådet ska vara de politiker som är mest 

informerade om Uppsala kommuns miljöarbete, sett till kommunens 

verksamheter och geografi. Målsättningen är också att de föreningar 

som är representerade i rådet ska bli väl informerade om 

miljöutmaningar i kommunen och att de får möjlighet att träffa 

nyckelpersoner i kommunen som kan fånga upp synpunkter från 

föreningarna på ett tidigt stadium i processerna. 

 

Miljövårdsrådet utgör Uppsalas lokala miljömålsråd. Vi ska i 

miljövårdsrådet genom diskussion och analys bidra till att Uppsala 

kommun får ännu bättre förutsättningar att verka för att miljömålen 

kan uppnås.  

 

Maria berättade också att det finns ambitioner att bjuda in strateger 

och sakkunniga som arbetar med kommunens miljöarbete till rådets 

möten. 

 

Therez Olsson, vice ordförande i miljövårdsrådet, instämde i 

ambitionen och underströk att det är viktigt att kommunen samlar på 

sig kunskap och synpunkter från de föreningar som ingår i rådet. 

Therez ser en vinst med att alla i rådet utvecklar sin kunskap och 

medvetenhet om kommunens miljömål. 

 

Maria berättade att kommunen håller på se över hur kommunen 

arbetar med miljöfrågor. Det som behövs nu är ett systematiskt 

miljöarbete i hela kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Grundvatten av god kvalitet, giftfri miljö 

Jenny Gibson är projektchef för Ulleråkersprojektet på 

Stadsbyggnadsförvaltningen.  Jenny berättade om projektet som går 

ut på att utveckla det komplexa Ulleråkersområdet till en ny 

stadsdel med ca 6 000 nya bostäder.  
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Punkt  Ämne Kommentar 

 

Marie Nilsson arbetar som miljöinspektör på miljöförvaltningen. 

Marie ser svårigheter med att ta bort alla risker genom tekniska 

lösningar och framhåller att arbetet bör föregås av 

försiktighetsprincipen i alla lägen. 

 

Mikael Malmeus berättade att det finns ett stort lärkträdbestånd i 

Ulleråkersområdet med en ovanlig fågelart. Viktigt att ta hänsyn till 

beståndet i planering av området.  

 

Sven Ahlgren visade en pp-presentation och berättade om 

Uppsalaåsen och Ulleråker. 

 

 

Jenny kallas till 

Miljövårdsrådets 

möte den 2 juni. 
 
Jenny tar med sig 

synpunkterna om 

lärkträdsbeståndet 

i det fortsatta 

arbetet. 
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6. Giftfri miljö, God bebyggd miljö 

Elin Stening, miljöstrateg på stadsbyggnadsförvaltningen, berättade 

om sitt arbete som miljöstrateg. Elin arbetar i huvudsak med 

Uppsala kommuns förorenade områden. Det mesta av de 

förekommande föroreningarna är så kallade ”historiska 

föroreningar”. Vi har en stor utmaning att hantera och sanera 

förorenade områden när nya utvecklingsområden kommer till.  

 

 

  

Se bilaga 4. 

7. Färdplan klimatpositivt Uppsala 

Björn Sigurdsson, klimatstrateg på kommunledningskontoret, 

arbetar med att samordna, utveckla och synliggöra kommunens 

klimatarbete. Björn berättade om ”färdplanen för Uppsalas 

klimatmål 2050”. Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk där 

företag, föreningar och offentliga organisationer samverkar och 

inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas långsiktiga klimat- 

och energimål.   
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8.  Arbetet vid miljöförvaltningen 

Hannes Widmark är avdelningschef på miljöförvaltningen. 

Hannes berättade om miljökontorets uppdrag och verksamhet och 

om kommunens miljömål. Hannes berättade också vad han tror 

kommer bli ”heta utmaningar” i framtiden och vilka ämnen som är 

”under uppsegling”. Miljöförvaltningen är framför allt kommunens 
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Punkt  Ämne Kommentar 

tillsynsmyndighet. Hannes upplever att arbetet vid förvaltningen går 

allt mer och mer mot att vara en myndighet som också försöker 

påverka medborgarnas kunskap och vilja inom miljöområden.  

  

När det gäller Fyrisån arbetar miljöförvaltningen med frågor kring 

avrinning och minskat utsläpp av fosfor samt med hinder som 

hindrar fiskar. 

 

 
9. Seminarium till minne av Per Hultén 

Marianne Kahn, Naturskyddsföreningen, berättade att några 

föreningar har gått samman för att arrangera ett seminarium den 30 

maj till minne av Per Hultén. Marianne ställde frågan om Uppsala 

kommun på något sätt kan bidra ekonomiskt/delta i seminariet på 

något sätt.  

 

 

Maria. tar med sig 

frågan om 

bidrag/deltagande 

från kommunens 

sida och 

återkommer med 

besked. 

10. Mötestider och nästa möte 

Miljövårdsrådets mötestider för 2015 delades ut. Nästa möte är den 

20 april kl.16-18. Innehåll: Naturvård och skyddad natur. 

 

 

 

Maria Gardfjell ordförande  
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             Marianne Kahn Justerare 

 

 


