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SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Miljövårdsrådet 
Sammanträdesdatum: 2014-12-08 

Plats och tid: KS-salen 16-18 

Ledamöter: Stefan Hanna (C) KS, ordförande 
Maria Gardfjell(MP) KS, vice ordförande 
Mia Nordström (C), GSN 
Sten Daxberg (M), Uppsala vatten och 
avfall 
Lucas Nilsson (KD), IEN 
Per Hedberg, Naturskyddsföreningen 
Birgitta Ask, Svenska Turistföreningen 
Sven Ahlgren, Uppsala Vatten 
Michael Malmaeus, Upplands 
omitologiska förening 
"Bjom "Sneds (FP), 

Tjänstemän: 
Michael Åhlman, 
kommunledningskontoret 
Zahrah Lifvendahl, miljökontoret 

Övriga deltagare: Per Hultén, Cemus 

Underskrifter: 

...l^s|Dm^.(fcte 
ÅsajAmunoskon, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: Miljövårdsrådet 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Datum för anslags nedtagande: 
Sista dag för överklagande: 

Kommunledningkontoret 

Undersltrift: ^famdsti.&Yr 
ÅsalAmundssqi, sekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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§ 32 Mötets öppnande 
Ordföranden Stefan Hanna hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

§ 33 Val av justerare 
Miljövårdsrådet beslutar 
att utse Mia Nordström att justera dagens protokoll. 

§ 34 Fastställande av dagordning 
Miljövårdsrådet beslutar 
att godkänna dagordningen. 

§ 35 Anmälan av protokoll 
Miljö våldsrådet beslutar 
att protokollet från 2014-08-25 anmäles och lägges till handlingarna. 

§ 36 Uppföljning av föregående möte 
Stefan Hanna sammanfattar Miljövårdsrådets inriktning under de gångna åren i fyra områden. 

• Den kunskapsbildning som ledamöterna i Milj övårdsrådet ger varandra under rådets möten 
samt i semiarier med inbjudna upplevs som värdefull och bra. 

• Miljövårdsrådet är en mötesplats som kan öppna upp kanalerna från föreningar m.fl. till 
både tjänstemän och politiker. 

• Miljövårdsrådet är en ingång för de föreningar som är engagerade i rådet, dessa kan i sin tur 
sprida kunskapen vidare. 

• Miljövårdsrådet är positivt ti l l att fortsätta utveckla samarbeten med föreningar och 
organisationer. 

§ 37 Ny organisation Uppsala kommun 
Ordföranden och Maria Gardfjell berättar om det organisationsförändringsarbete som pågår i 
Uppsala kommun. 

§ 38 Nya majoritetens miljö- och klimatarhete 
Maria Gardfjell inleder med att berätta om nya majoritetens miljö- och klimatarbete. Maria kommer 
samla in idéer från rådets ledamöter om vad och hur miljövårdsrådet ska jobba framöver, genom en 
enkät/frågeformulär. Därefter återkommer Maria med en verksamhetsplan för Miljövårdsrådets 
arbete 2015. 

Deltagande föreningsrepresentanter i mötet informerar om vilken frågeställning deras förening har i 
fokus just nu, kopplat ti l l kommun och miljö. 

JusterandSä sign Utdragsbestyrkande 
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Upplands ornitologiska förening 
• Å-rike Fyris - önskemål att det ska bli reservat 
• Fågelarten Råka - samarbetar med Uppsala kommun om en policy för att riva råkbon 

Svenska Turistföreningen 
• Tillgängligheten för friluftsliv i Uppsala kommun 
• Bron över Å-rike Fyris 

Naturskyddsföreningen 
• Kommunens översiktsplan - oroliga för enkelt planförfarande 
• Naturskolan - odling på skolor 

Cemus (organistation) 
• Hållbarhetsfrågor, utbyte i Sverige och Europa 

Synpunkter framförs av alla deltagare på mötet angående med vad och hur Miljövårdsrådet ska 
arbeta 2015. 

• Svårt att överblicka kommunens arbete där miljö och klimat ska beaktas, önskemål om att 
ta del av tidplan för kommande år. "Schema" för vilka frågor som kommer behandlas under 
2015. 

• Kan synpunkter och idéer från föreningar komma in tidigt i processerna, redan i 
budgetprocessen? 

• Medborgardialoger t.ex. Ulleråker, Centrala staden - fråga föreningarna och andra om 
synpunkter 

• Hitta fokusfrågor. Bra att välja ut och diskutera en fråga under längre tid, t.ex. vatten 
• Fler möten i rådet. 
• Gärna möten/seminarier/aktiviteter där rådet breddar inbjudan till fler, bjuder in 

expertföreläsare, behöver inte vara kommunen som föredrar. 
• Fördjupningsmöten inom ett ämne. 
• Ger våra möten några spår i KS ? 
• Vilka fler föreningar finns, vilka blev inbjudna til l rådet från början? 
• Ekosystemtjänster, rådet kan uppmärksammade som vi använder. 
• Viktigt att lyfta naturens värden till kommunens medborgare och besökare. 
• Låt rådet producera utbildning istället för att ta beslut. 
• S amordna milj ötänk i kommunen, binda ihop med politiken 
• Lyfta naturreservatsfrågorna 
• Universitetens medverkan i rådet? 
• Mer kunskap om miljö och gifter 
• Utbilda politiker i kommande teknik. 

Utdragsbestyrkande 
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• Klimatprotokollet, samarbete? 
• Ny teknik, ny forskning, ny kunskap 

• Seminariet i stadsodling, bra exempel på hur Miljövårdsrådet kan arbeta. 

§ 39 Övriga frågor 
Ordföranden tackar alla för aktivt bidragande i Miljövårdsrådet och riktar ett särskilt tack t i l l Sten 
Daxberg och Per Hultén för de plattformar de åstadkommit. 
Maria Gardfjell tackar ordföranden för ett bra samarbete och ser framemot ett gott samarbete även i 
fortsättningen. 

§40 
Ordföranden avslutar mötet. 

Utdragsbestyrkande 


