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Förslag till kommentarer, granskning av skötsel och
underhåll av medlemskommunernas parkmiljöer och
skogsinnehav
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta förslag till kommentarer gällande granskning av skötsel
och underhåll av medlemskommunernas parkmiljöer och skogsinnehav.

Beskrivning av ärendet
Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört en granskning om
underhåll och skötsel av parkmiljöerna och skogsinnehavet i de fyra
medlemskommunerna. Syftet med granskningen har varit att bedöma om förbundet
arbetar kontinuerligt med planering av drift och skötsel av medlemskommunernas parkoch skogsmarker i enlighet med uppdraget.

Förslag till kommentarer
Kommunalförbundet föreslår att direktionen ställer sig bakom revisionens slutsatser och
meddelar medlemskommunerna för kännedom. För att hantera rapportens slutsatser är
det av vikt att kommunalförbundet arbetar tillsammans med medlemskommunerna för
att uppnå kvalitetshöjningar inom park och skog. Revisionen föreslår följande insatser:
•

Säkerställa att Funktionsbeskrivning för drift- och underhållsåtgärder på
grönytor inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansvarsområde
regelbundet ses över och revideras.

•

Verka för att samtliga medlemskommuner tar fram en grönplan för deras
grönområden.

•

Ta initiativ till att det sker regelbundna avstämningar med respektive
medlemskommun avseende parkförvaltning och skogsförvaltning.

•

Säkerställa att de ekonomiska förutsättningarna för parkförvaltning och
skogsförvaltning förtydligas. Här behöver tydligare underhållsplaner arbetas
fram efter översyn av funktionsbeskrivningar.
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1

Sammanfattning
Vi har av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens (SBB) revisorer fått i uppdrag att
granska förbundets underhåll och skötsel av parkmiljöerna och skogsinnehavet i de
fyra medlemskommunerna (Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs
kommun och Nora kommun). Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2021.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om SBB arbetar kontinuerligt med
planering av drift och skötsel av medlemskommunernas park- och skogsmarker i
enlighet med uppdraget.
Med rätt skötsel i form av drift och underhåll gynnas den biologiska mångfalden.
Grönstrukturen blir mer tålig vilket leder till bevarandet av en hög biologisk mångfald.
För att kunna erbjuda attraktiva parker, säkra lekplatser och god skogsförvaltning
behövs god planering av skötseln och kontinuerliga underhållsinsatser.
Vår sammanfattande slutsats utifrån granskningens syfte är att drift och skötsel av
medlemskommunernas park och skogsmarker till viss del sker i enlighet med
uppdraget men att ytterligare struktur, formalisering och samverkan skulle leda till att
ett mer proaktivt arbetssätt, både inom park och skog.
Utifrån våra bedömningar och slutsats rekommenderar vi samhällsbyggnadsförbundet
att:
— Säkerställa att Funktionsbeskrivning för drift- och underhållsåtgärder på grönytor
inom Bergslagens kommunaltekniks ansvarsområde regelbundet ses över och
revideras.
—Verka för att samtliga medlemskommuner tar fram en grönplan för deras
grönområden.
—Ta initiativ till att det sker regelbundna avstämningar med respektive
medlemskommun avseende parkförvaltning och skogsförvaltning.
—Säkerställa att de ekonomiska förutsättningarna för parkförvaltning och
skogsförvaltning förtydligas.
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2

Inledning/bakgrund
Vi har av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens (SBB) revisorer fått i uppdrag att
granska förbundets underhåll och skötsel av parkmiljöerna och skogsinnehavet i de
fyra medlemskommunerna (Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs
kommun och Nora kommun). Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2021.
Samhällsbyggnadsförbundet ansvarar för skötsel och underhåll av park- och
naturmark/ allmän plats i medlemskommunerna och i ansvaret ingår bland annat
gräsklippning, beskäring, ogräsrensning, renhållning och tömning av papperskorgar
och hundlatriner.
Plan- och bygglagen ställer krav på att ytor för lek och utevistelser ska underhållas så
att risken för olycksfall begränsas. Platser och tomter ska därtill utformas så att de är
tillgängliga för att användas av personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga. Det finns även bestämmelser i produktsäkerhetslagen om att
lekredskap på lekplatser ska vara säkra.
Utöver arbete med parkmiljöerna och skötsel ansvarar Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen även för medlemskommunernas skogsförvaltning.
Skogsinnehavet har ofta ett lågt redovisat anskaffningsvärde genom att fastigheterna
funnits i medlemskommunernas ägo en lång tid. Det gör att marknadsvärdet och
avkastningsvärdet inte alltid uppmärksammas vid genomgång och analys av den
finansiella rapporten.
Enligt skogsvårdslagen är skogen en nationell tillgång som ska skötas så att den
uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid
skötseln ska även hänsyn tas till andra allmänna intressen såsom kulturmiljövårdens,
rekreations- och friluftsintresset samt naturvårdens intresse i vidare betydelse.1
Även miljöbalken stadgar att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.2
Revisorerna bedömer att det kan finnas en risk för osäkra lekplatser, otillgängliga
parkmiljöer samt att skogen inte förvaltas på ett ändamålsenligt sätt om planering av
skötseln och underhållet i de fyra medlemskommunerna inte är tillräcklig. Därför har
revisorerna beslutat att granska samhällsbyggnadsförbundets underhåll och skötsel av
parkmiljöerna och skogsinnehavet.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Syftet med granskningen är att bedöma om SBB arbetar kontinuerligt med planering av
drift och skötsel av medlemskommunernas park- och skogsmarker i enlighet med
uppdraget.
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:
— Hur säkerställs att medlemskommunernas parkmiljöer och lekplatser uppfyller
uppställda lagkrav?
11 § skogsvårdslagen (1979:429)
2 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) (MB)
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— Genomförs regelbundna inspektioner och underhåll av parkmiljöerna?
—Hur bedrivs skogsförvaltningen av medlemskommunernas skogsinnehav?
— Finns det upprättade skogsbruksplaner?
— Hur beaktas naturvårdsområden, strövområden och jakträtter?
Granskningen omfattar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och dess ansvar
gentemot medlemskommunerna.

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller
—6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725)
—Plan- och bygglagen (2010:900)
—Plan och byggförordningen (2011:338)
—Produktsäkerhetslagen (2004:451)
— Produktsäkerhetsförordningen (2004:469)
— Skogsvårdslagen (1979:429)
— Miljöbalken (1998:808)
— Tillämpbara interna regelverk och policys

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom:
—Dokumentstudier
— Intervjuer med berörda tjänstemän däribland skogsansvarig och parkansvarig.

Rapporten är faktagranskad av de intervjuade tjänstepersonerna samt avdelningschef
gata, park/idrott.
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3

Park
Park är ett samlingsnamn för alla typer av grönområden som kräver skötsel och som
helt eller till viss del är anlagda. Det kan till exempel vara anlagda parker inne i en
stadsmiljö eller delvis anlagda grönområden i ett bostadsområde.
Av plan- och bygglagen3 framgår att efter hand som bebyggelse färdigställs enligt
detaljplanen ska kommunen ordna de gator och andra allmänna platser' som
kommunen är huvudman för så att platserna kan användas för deras avsedda
ändamål.
Vidare framgår av plan- och bygglagen' att kommunen ska svara för underhållet av
gator och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för. Det gäller även när
detaljplaner upphävs.
I plan- och bygglagstiftningen återfinns krav på lekplatser och lekredskap i flera olika
avseenden. Det finns krav på de delar av lekplatsen som är byggnadsverk som
exempel små och enklare hus för lek. Exempel på andra anläggningar är fasta
lekanordningar som gungor, rutschkanor och klätterställningar. Kraven gäller vid
uppförande och ändring. Det är de krav som gällde när lekplatsen anlades som ska
uppfyllas och de ska med normalt underhåll kunna antas komma att fortsätta att vara
uppfyllda under en ekonomiskt rimlig livslängd.'
Enligt plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för
olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte
uppkommer. Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla kraven
ska den i skälig utsträckning hållas i sådant skick att den fyller sitt ändamål. Det finns
även sådana krav på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än
byggnader. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att
risken för olycksfall begränsas.7
Det finns även bestämmelser kring tillgänglighet och användbarhet för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga när det gäller lekplatser och lekanordningar
på lekplatser men även för byggnadsverk, allmänna platser och områden för andra
anläggningar än byggnads så som exempelvis parkområden.'
Samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn över kraven i plan- och bygglagen i respektive
medlemskommun.

6 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900) (PBL)
Allmän plats definieras il kap. 4 § PBL som en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område
som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov
5 6 kap. 21 § PBL
6 8 kap. 1-5, 14 §§ PBL, 3 kap. 2-5 §§ plan och byggförordningen (2011:338)
7 8 kap. 15-16 § PBL
8 8 kap. 1, 4, 9, 12 § PBL
3
4
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Utöver bestämmelserna i plan- och bygglagen finns uppställda säkerhetskrav i
produktsäkerhetslagen9 när det gäller lekplatser. Konsumentverket är den myndighet
som har tillsyn över produktsäkerhetslagen. Konsumentverket får meddela
förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att
produktsäkerhetslagstiftningen ska följas, det vill säga om lekredskapen på en lekplats
inte lever upp till uppställda krav.1°
För att säkra upp att lekplatser lever upp till kraven ska tillsyn och underhåll av
lekplatser ske regelbundet för att säkerheten ska kunna upprätthållas. Det ska ske i
enlighet med Europastandardenll eller andra likvärdiga bedömningar' som bland
annat innebär att tillräckliga fallutrymmen ska finnas mellan redskapen, att underlaget
är stötdämpande och att redskap är utformade på ett sätt som begränsar risken för
personskador. Vid upprustning/ombyggnationer ska lekplatserna planeras utifrån
denna standard.

4

Skog
Skogsinnehavet har ofta ett lågt redovisat anskaffningsvärde genom att fastigheterna
funnits i kommunens ägo sedan lång tid. Detta gör att marknadsvärdet och
avkastningsvärdet inte alltid uppmärksammas vid genomgång och analys av den
finansiella rapporteringen.
Enligt skogsvårdslagen är skogen en nationell tillgång som skall skötas så att den
uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.
Vidare framgår att vid skötseln ska hänsyn även tas till andra allmänna intressen."
I lagen ställs två mål upp, ett produktionsmål och ett miljömål. Produktionsmålet
innebär att skog och skogsmarker skall nyttjas effektivt och ansvarsfullt så de ger en
uthålligt god avkastning. Produktionsinriktningen skall ge handlingsfrihet vid
användningen av vad skogen producerar, det vill säga att markägaren har rätt att styra
över sitt skogsinnehav. Miljömålet innebär att skogsmarkens naturgivna
produktionsförmåga ska bevaras. Skogen ska brukas så att växt- och djurarter som
naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga
betingelser. Därtill ska även hotade arter och naturtyper skyddas samt att skogens
kulturmiljövärden och dess etiska och sociala värden ska värnas.
En skogsbruksplan innehåller en beskrivning av skogsinnehavet med förslag på
åtgärder. Dessa bör vara anpassade efter ägarens mål med skogen. Tidigare var det
ett lagkrav för varje skogsägare att ha en skogsbruksplan men revidering har skett av
skogsvårdslagen och idag är det inget krav för ägaren att ha en skogsbruksplan.

11-12, 24,27 §§ produktsäkerhetslagen (2004:451) (PSL) och 3 § produktsäkerhetsförordningen
(2004:469).
11Europastandarderna

för lekredskap och stötdämpande underlag SS-EN 1176 och SS-EN 1177
innehåller minimikrav för säkerhet och används vid bedömning av om en produkt är säker enligt kraven i
PBL och PSL.
12 Exempelvis Risk Benefit Assessment
131 § skogsvårdslagen (1979:429)
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
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5

Resultat av granskningen

5.1

Parkförvaltning
Parkverksamheten i samhällsbyggnadsförvaltningen utgår från beslut som tagits i
respektive medlemskommuns styrelse som utgår från den överenskommelse som
tecknats med samhällsbyggnadsförbundet för just tjänsten Park.
Sannhällsbyggnadsförbundet har en tjänsteperson anställd inom park för att samordna
parkarbetet och arbeta strategiskt med frågorna.
Parkavdelningen sköter mark som är planlagd och inte är planlagd i upprättade
detaljplaner. En utmaning är dock att många av detaljplanerna är gamla vilket framgår
under vår intervju med verksamheten.
Samhällsbyggnadsförbundet har en framtagen Funktionsbeskrivning för drift- och
underhållsåtgärder på grönytor inom Bergslagens kommunaltekniks ansvarsområde. I
funktionsbeskrivningen definieras skötselobjekten och anläggningarna och hur de ska
skötas, exempelvis att vägar är framkomliga och säkra eller att gräset är klippt för att
kunna leka på ytan. Tillsammans med en anläggningsförteckning och en prioritering av
skötsel och underhåll dokumenteras åtaganden och ger ett underlag för framtida
planeringar. Detta är ett att arbetsverktyg för den dagliga skötseln.
Under vår intervju framgår att arbetet med parkförvaltning varierar beroende på vilken
kommun samhällsbyggnadsförbundet arbetar med och hur de arbetar med respektive
kommun finns inte nedskrivet i en rutinbeskrivning.
Vad som betecknas som park uppges under intervjun inte vara definierat i någon av
medlemskommunerna och en beskrivning av kommunens totala fastighetsinnehav
uppges saknas i samtliga medlemskommuner. Hällefors kommun har dock en
framtagen karta som uttrycker vem som sköter vad men den är inte reviderad på länge.
Samtliga medlemskommuner uppges ha sparbeting vilket gör att dessa frågor inte är
prioriterade och att samhällsbyggnadsförbundet därför arbetar mycket på invånarnas
önskemål och information genom att de hör av sig och upplyser om grönområden som
behöver ses över.
Två av medlemskommunerna har så kallade grönplaner, Hällefors och Ljusnarsberg.
En grönplan är dels en handlingsplan för hur grönstrukturen ska utvecklas och förvaltas
enligt översiktsplanens övergripande strategier och målsättningar, dels ett
planeringsunderlag med kartläggningar över värden och funktioner av befintliga
grönområden och naturmiljöer. Det finns inget lagkrav på att en kommun ska ha en
grönplan men av intervjun framgår att den är ett värdefullt redskap och metodstöd för
samhällsbyggnadsförbundet i förvaltandet av den gröna miljön i kommunen.
Enligt intervjun med samhällsbyggnadsförbundet framgår att deras uppfattning är att
några av medlemskommunerna har uppfattningen att en grönplan motverkar
exploateringen i kommunen och att medlemskommunerna inte riktigt ser att
exploatering och grön miljö hänger ihop.
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Det framgår under våra intervjuer att vid sidan om problemet att två kommuner inte har
definierat överordnade mål (grönplaner) så är det problematiskt att många
parkområden aldrig har blivit anlagda/upplåtna som en del i detaljplanens
genomförande. Många detaljplaner är dessutom förlegade och grönytornas användning
är inte planenligt eller skötseln är inte anpassad till dagens faktiska behov.
Driftspersonalen i samhällsbyggnadsförbundet arbetar mycket utifrån att
kommunmedborgarna inkommer med ärenden om vad som behöver göras samt att de
själva ser saker som behöver göras när de åker förbi allmänna platser när den
regelbundna skötseln sker såsom gräsklippning och tömning av soptunnor. Det sker
alltså ingen formaliserad eller regelbunden tillsyn av parkområdena.
När det gäller lekplatser och de krav som uppställs i lagstiftningen har
samhällsbyggnadsförbundet genomfört en sammanställning/inventering av samtliga
lekplatser i alla medlemskommunerna och de har tagit fram så kallade
lekplatsrapporter innehållande investeringsplan med en fem- och tioårsplan. Detta i
syfte att skapa en överblick över hur många lekplatser som finns, vilket skick de är i
samt kunna planera underhåll av lekplatserna. Av våra intervjuer framgår att
samhällsbyggnadsförbundet arbetar i enlighet med uppställda krav i plan- och
bygglagstiftningen och att de arbetar med framtagna besiktningsrutiner för att förhindra
risker på lekplatser.
Sannhällsbyggnadsförbundet har inte regelbundna eller formaliserade avstämningar
med medlemskommunerna utan arbetar med frågor när de dyker upp. De upplever att
det finns upprättade kontakter i respektive kommun som gör att frågor tas om hand på
bra sätt, dock uppges att samverkan med medlemskommunerna är personstyrt vilket
leder till att det blir sårbart om det sker personalförändringar. Under våra intervjuer
framgår att arbetet till stor del handlar om att "släcka bränder" och att de skulle önska
att de hade förutsättningar för att bedriva ett mer proaktivt arbete.
Precis som samhället förändras i användning av kvartersmark ändras kraven på vad
allmän plats bör innehåller. Av intervjuerna framgår att en sådan anpassning endast
kan ske genom samråd mellan medlemskommuner och samhällsbyggnadsförbundet.
Anpassningar behöver bedömas och värderas i budgetsammanhang och
arbetsvolymer/åtagande behöver justeras i driftbudget.
5.1.1

Bedömning
Vår bedömning är att samhällsbyggnadsförbundet till viss del säkerställer att uppställda
lagkrav för parkmiljöer och lekplatser är uppfyllda. Det finns arbetsverktyg för den
dagliga skötseln men till viss del saknas underhållsplan/grönplan för flera av
medlemskommunerna som vi bedömer är en viktig förutsättning och utgångspunkt för
att kunna bedriva ett ändamålsenligt arbete med medlemskommunernas allmänna
platser.
Det finns framtagna lekplatsrapporter för samtliga lekplatser i medlemskommunerna
och det genomförs regelrätta inspektioner av lekparkerna så vår bedömning är att
uppställda lagkrav för parkmiljöer är uppfyllda. När det gäller övriga
parkområden/allmänna platser bedömer vi att det finns ytterligare att önska då arbetet

C) 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Granskning av skötsel och underhåll av medlemskommunernas parkmiljöer och skogsinnehav
2021-10-22

till största del utgår från att medborgare hör av sig med saker som behöver åtgärdas
och inte från ett strukturerat och systematiskt arbetssätt.
Som ett led i att stärka det proaktiva arbetet är vår bedömning att det finns ett värde i
att inrätta regelbundna och formaliserade samverkansforum med respektive
medlemskommun.

5.2

Skog
Samhällsbyggnadsförbundet ansvarar för all kommunalägd skogsmark i
medlemskommunerna. I verksamheten ligger även hanteringen av riskträd" och det
finns en framtagen trädpolicy för hur träd ska hanteras.
Direktionen har beslutat om övergripande mål för den kommunala
skogsförvaltningen":
-

Skogsskötseln ska utveckla och bevara de möjligheter som skogen och
skogsmarken ger i ett uthålligt perspektiv.

-

Skogen ska både leverera råvara och ge viss avkastning samt vara en plats för
rekreation och friluftsliv.

-

Kommunernas skogsinnehav ska skötas så att den biologiska mångfalden och
den genetiska variationen bibehålls eller ökar.

-

Vid skötsel av tätortsnära skog ska inriktningen vara en varierad skog för
rekreation och friluftsliv, pedagogisk verksamhet och biologisk mångfald.

-

Invånarna i kommunerna ska ha tillgång till höga frilufts- kulturmiljö- och
naturvärden i och nära tätorterna.

-

Dialog med boende och andra intressenter ska ske när det bedöms som aktuellt
ur ett medborgarperspektiv. För att identifiera behov av dialog ska förbundet
samråda med respektive kommun.

Samhällsbyggnadsförbundet arbetar utifrån upprättade skogsbruksplaner som finns för
respektive medlemskommun. Skogsbruksplaner togs fram för samtliga
medlemskommuner för fem år sedan och är sedan dess ett viktigt redskap för att skapa
en tydlig skogsförvaltning.
Skogsbruksplanerna hålls uppdaterade och gås igenom varje år med framskrivning av
exempelvis volymer. När åtgärder är genomförda enligt upprättad skogsbruksplan
genomförs ändringar och även när det upptäcks felaktigheter i planen.

För att det ska få betecknas som ett riskträd måste tre faktorer vara uppfyllda:
Det måste finnas en måltavla, exempelvis en person eller bil som kan komma till skada i närheten
av trädet.
Trädet måste ha någon typ av skada eller svaghet, döda grenar eller ett allvarligt rötangrepp.
Konsekvenserna av att måltavlan träffas av trädet måste vara betydande.
15 Övergripande mål för den kommunala skogsförvaltningen, beslutat av direktionen 2018-02-02, § 10 (dnr
SBB 2018-027)
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Utöver skogsbruksplanerna upptas skogen i respektive medlemskommuns
översiktsplan men de är väldigt generellt skrivna och ger enligt intervjuerna ingen
vidare handledning för samhällsbyggnadsförbundet om hur skogen ska förvaltas.
Skogsansvarig i samhällsbyggnadsförbundet redovisar årligen till direktionen vad som
gjorts avseende skogsförvaltning och vid efterfrågan informerar skogsansvarig
respektive medlemskommun om arbetet som genomförts.
Det finns en kontaktperson avseende skog i varje medlemskommun men alla frågor
som föranleder beslut måste gå via direktionen. Det finns inte någon formaliserad eller
regelbunden samverkan med medlemskommunerna i form av möten kring skogsfrågor.
När större insatser krävs i skogsförvaltningen anlitas Sveaskog som
samhällsbyggnadsförbundet köper tjänster av. Aktuellt avtal löpte ut i september men
har förlängts till den 31 mars 2022.
Skogsansvarig uppger under intervjun att skogsverksamheten precis som inom
parkverksamheten i vissa avseenden arbetar utifrån att medborgare hör av sig och
informerar om eventuella riskträd.
Under vår intervju framgår att skogsverksamheten har god samverkan med
parkverksamheten och att deras respektive område i mångt och mycket hänger
samman då det inte alltid är, vad som är att betrakta som skog och vad som är att
betrakta som park. Det uppges att kommunikation är viktigt för att skapa ett gott
arbetssätt inom båda verksamhetsområdena. Dock finns det inga ramar för deras
arbete och av bägge ansvarsområden uppges att det finns en ekonomisk otydlighet
med anledning av svårigheterna med att dra en gräns mellan park och skog, avseende
vilka kostnader som är hänförliga till vilket verksamhetsområde.
Skogsansvarig tar också upp att skogsverksamheten alltmer arbetar proaktivt utifrån
skogsbruksplanerna men att de fortfarande arbetar mycket utifrån att medborgare hör
av sig när det gäller den tätortsnära skogen. Det finns en upprättad pärm med
insatser/åtgärder i skogarna och parkmiljöerna som kan göras när tid finns.
Åtgärdspunkterna tillkommer genom att medarbetare åker runt i medlemskommunerna
och inventerar. Efter det upprättas en karta med åtgärder som behöver göras.
5.2.1

Bedömning
Vår bedömning är att arbetet med att förvalta medlemskommunernas skogsinnehav
utgår från framtagna skogsbruksplaner som har funnits i fem år. Vi ser dock att
skogsförvaltningen skulle förstärkas ytterligare om samverkan med
medlemskommunerna förtydligas genom att skogsansvarig har regelbundna
avstämningar med respektive medlemskommun. Avstämningarna kan även ses som
en kompetenshöjande insats för medlemskommunerna.
Vi ser också en vinning i ett starkt samarbete mellan park och skog i
samhällsbyggnadsförbundet då parkområden och skog till viss del flyter samman. Det
är dock viktigt att de ekonomiska förutsättningarna separeras och tydliggörs för
respektive verksamhet.
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5.3

Naturområden/ strövområden och jakträtter
Det vanligaste sättet att skydda naturområden är att inrätta naturreservat. De kan
bildas för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av
områden för friluftsliv. De fiesta naturreservat bildas och sköts av länsstyrelsen men
det finns också kommunala naturreservat som bildas och sköts av
kommunen/samhällsbyggnadsförbundet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med naturområden/strövområden utgår från
respektive medlemskommuns översiktsplan som sätter ramarna och planerna framåt
för dessa områden.
Jakträtter förvaltas av respektive kommun och inte av sannhällsbyggnadsförbundet.

5.3.1

Bedömning
Vår bedömning är att samhällsbyggnadsförbundet beaktar naturområden utifrån
framtagna kommunala översiktsplaner och att underhåll sker i enlighet med
samhällsbyggnadsförbundets rutiner.
Jakträtter ligger inte inom samhällsbyggnadsförbundets ansvarsområde utan inom
respektive kommuns ansvar.
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6

Slutsats och rekommendationer
Med rätt skötsel i form av drift och underhåll gynnas den biologiska mångfalden.
Grönstrukturen blir mer tålig vilket leder till bevarandet av en hög biologisk mångfald.
För att kunna erbjuda attraktiva parker, säkra lekplatser och god skogsförvaltning
behövs god planering av skötseln och kontinuerliga underhållsinsatser.
Vår sammanfattande slutsats utifrån granskningens syfte är att drift och skötsel av
medlemskommunernas park och skogsmarker till viss del sker i enlighet med
uppdraget men att ytterligare struktur, formalisering och samverkan skulle leda till att
ett mer proaktivt arbetssätt, både inom park och skog.

Utifrån våra bedömningar och slutsats rekommenderar vi samhällsbyggnadsförbundet
att:
—Säkerställa att Funktionsbeskrivning för drift- och underhållsåtgärder på grönytor
inom Bergslagens kommunaltekniks ansvarsområde regelbundet ses över och
revideras.
— Verka för att samtliga medlemskommuner tar fram en grönplan för deras
grönområden.
— Ta initiativ till att det sker regelbundna avstämningar med respektive
medlemskommun avseende parkförvaltning och skogsförvaltning.
—Säkerställa att de ekonomiska förutsättningarna för parkförvaltning och
skogsförvaltning förtydligas.
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