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Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projektet
Ekologisk utvecklingsplan
Ärendebeskrivning
Upplands Väsby kommun ansöker om 6oo ooo kronor för projektet
Ekologisk utvecldingsplan.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 november 2014
Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att bevilja Upplands Väsby kommun bidrag med högst 300 000 kronor ur
miljöanslaget för projektet Ekologisk utvecklingsplan under förutsättning
att övrig finansiering sker
att utbetalning, redovisning och eventuell återbetalning av beviljade medel
ska ske enligt förvaltningens anvisningar.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Upplands Väsby kommun söker bidrag ur miljöanslaget för framtagande av
ekologisk utvecMingsplan. Syftet är att underlätta och tydliggöra framtida
planering av mark och vatten. Den ekologiska utvecldingsplanen ska
tillsammans med vattenplanen vara ett strategisM planeringsunderlag för
översiktsplaneringen i kommunen och i kommunikationen med andra
aktörer. Flera av miljökvalitetsmålen såsom levande skogar, ett rikt växtoch djurliv, levande sjöar och vattendrag, ingen övergödning, god bebyggd
miljö och myllrande våtmarker, kan innefattas i måluppfyllelsen för
projektet.
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Den totala budgeten för projektet beräknas till 1327 270 kronor. Upplands
Väsby kommun söker 600 000 kronor ur miljöanslaget. Förvaltningen
föreslår att kommunen beviljas 300 000 kronor för projektet.
Bakgrund
Traditionellt har kommuner arbetat med "gröna" (grönstruktur) och "blå"
(vatten) frågor separat, vilket leder till en viss ineffektivitet och en
oförståelse för kopplingar och helheten i ekosystemtjänster som terrestra
och akvatiska miljöer sammanfattat kan bidra till. Det är lättare att lyfta
fram viktiga värden som antingen behöver bevaras eller utvecklas för att
bidra till uppfyllandet av flera av de nationella miljökvalitetsmålen.
Upplands Väsby kommun vill utveclda ett planeringsunderlag som förutom
vård och förvaltning av områden, naturtyper eller specifika arter, även
innefattar åtgärder som utvecklar ekosystemtjänster och t.ex. främjar
friluftsliv i natur- och kulturmiljö. Arbetet kommer att vara kopplat till
framtagande av en översiktsplan för kommunen. Genom att lyfta de gröna
och blå frågorna och skapa en handlingsplan för hur ekosystemtjänster
skall bevaras och utvecklas, ser kommunen en möjlighet att säkerställa att
dessa frågor får utrymme i planeringen.
Projektets långsiktiga effekter är, enligt sökanden, att det bidrar till att
kostnadseffektiva åtgärder genomförs som sammantaget bidrar till
långvarig naturresurshushållning. Kommunen erhåller ett instrument som
ger möjlighet att på ett systematiskt sätt bevara och öka ekosystemtjänster
och biologisk mångfald inom kommunen. Eftersom planen även innefattar
åtgärder som främjar friluftsliv i natur och kulturmiljö så hoppas
kommunen att bidra till såväl en allmänt förbättrad vatten- och naturmiljö
som ett förbättrat hälsotillstånd för kommuninvånare och besökare.
Med en ekosystemansats samt kopplingen mot akvatisk miljö genom
befintlig vattenplan anser kommunen att projektet blir mer hållbart och
därigenom kan prioritera områden för långsiktig och varaktig naturvård.
Kommunen ser att arbete med ett miljömålsfokus kan bidra till att just
koppla ihop terrestra och akvatiska miljöer.
Syftet är att tydliggöra framtida planering av mark och vatten. Genom en
förstudie har det naturvårdsunderlag som finns, sammanställts och
aktualitetsförldarats. Förstudien föreslår strategier för de ekosystemtjänster
som är viktiga för kommunen och regionen samt ger förslag på metodik för
att kartlägga ekosystemtjänsterna. Förstudien utgör grunden för
framtagandet av en ekologisk utvecklingsplan samt policy för de värden
som kartläggs, för att utveckla ekosystemtjänster och de ekologiska
sambanden i kommunen. Värdena är bland annat följande; biologisk
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mångfald, biologiska spridningssamband, rekreation och parkmark,
friluftsliv, landskap och kulturhistoria, ekosystemtjänster och vattenvård.
En databas utvecklas innehållande de åtgärder som identifierats för att
utveclda ekosystemtjänster, stärka ekologiska samband samt framtida
skydd i de terrestra och akvatiska värdena (finns redan i vattenplan) i
kommunen samt framtagande av tillhörande kartunderlag (GIS).
Överväganden
Stockholms läns landsting kan medfinansiera projekt avsedda att skydda
eller förbättra miljön inom Stockholmsregionen genom bidrag ur
miljöanslaget. Utgångspunkten för bidragsgivning är landstingets roll och
ambitioner i det regionala miljöarbetet enligt planer och program som
landstinget antagit, t. ex. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,
RUFS 2010, och Miljöutmaning 2016, samt de regionala miljömålen.
Bidrag kan ges till högst 50 % av ett projekts totala kostnad.
Projekt som beviljas medel ur miljöanslaget ska vara av regional betydelse
och i linje med regionala planer och program. De bör uppfylla något av
följande kriterier:
• Vara åtgärdsinriktat och stimulera samverkan mellan olika aktörer
inom miljöområdet
• Vara kunskapshöjande eller metodutvecklande, t.ex. pilot- eller
demonstrationsproj ekt
• Stimulera innovationer och teknikutveckling
• Ha en hållbarhetsfokus vad gäller energi- och resursförbrukning,
spridning av gifter/hälsoskadliga ämnen, utsläpp av växthusgaser
m.m.
Förvaltningen delar sökandens uppfattning att det finns koppling till ett
antal mål i RUFS 2010 och bedömer att projektet har möjligheter att bidra
till dessa mål genom såväl metodutveckling som kunskapsspridning.
Vidare bidrar projektet till genomförande av planeringsmålet i RUFS 2010
att värdefulla natur-, kultur- och rekreationsmiljöer värnas och utvecklas.
Projektet bidrar till utveckling av kunskaper och metoder som har betydelse
för den regionala planeringen. Förvaltningen delar sökandens uppfattning
att projektet även kan bidra till att utveckla ett planeringsunderlag som
förutom vård och förvaltning av områden, naturtyper eller specifika arter,
även innefattar åtgärder som utvecklar ekosystemtjänster och främjar
friluftsliv i natur- och kulturmiljö.
Landstinget har genom miljöbidraget och på annat sätt under lång tid stött
framtagande av kunskaper och metoder i linje med syftet för aktuellt
projekt. Några exempel är arbetet tillsammans med kommunerna för att
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beskriva sociala värden i de gröna kilarna, i Upplands Väsbys fall Rösjökilen
och Järvakilen, verktyg för ekologiska samband, ekosystemtjänster,
gröntypologi och samspel mellan bebyggelse och gröna värden. Det är
värdefullt att kommunernas omfattande engagemang och ökade kunskaper
kan integreras i och utveckla planeringen på alla nivåer, vilket aktuellt
projekt är exempel på.
Förvaltningens uppfattning är att det är viktigt att stödja aktuellt projekt då
resultatet kan bli en samlad helhetsbild för kommunernas arbete med
planeringsunderlag. Arbetet med och kring översiktsplanen är en
kommunal angelägenhet men förvaltningen anser att det finns ett regionalt
intresse av att stödja utveckling och kunskapsspridning av arbetet med
översiktsplanen och kompletteringen med en ekologisk utvecklingsplan.
Det är i linje med landstingets lagstadgade uppdrag att samordna
kommunernas övergripande fysiska planering.
Förvaltningen anser dock att den egenfinansiering från kommunen som
sker genom den tid kommuns tjänstemän använder för sitt deltagande i
projektet, inte är motiverad till den kostnad som anges och föreslår därför
att Upplands Väsby kommun beviljas 300 000 kronor av de 600 000
kronor som sökts.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ytterligare ekonomiska konsekvenser. Bidraget ryms inom
befintlig budget.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Landstingsdirektör
Peter Haglund
Direktör SLL Tillväxt, miljö och
regionplanering

LS 1408-0957

