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Sammanfattning
Naturvårdsverket tillstyrker utredningens förslag i betänkandet.
Naturvårdsverket föreslår dock en komplettering av utredningens förslag till
förordning om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens
skolverk.
Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl
Naturvårdsverket tillstyrker utredningens förslag i betänkandet då
Naturvårdsverket bl.a bedömer att takten i arbetet att uppnå kraven i FNkonventionen om de mänskliga rättigheterna och de nationella målen ökar
genom utredningens förslag.
Naturvårdsverket vill dock lyfta kopplingarna mellan funktionshinderspolitiken
och friluftslivspolitiken, som båda är tvärsektoriella och greppar över stora delar
av samhället. Friluftspolitiken ska bland annat bidra till förbättrad hälsa, ett rikt
friluftsliv i skolan samt tillgång och tillgänglighet för naturmiljön. För personer
med funktionsnedsättning är den bostadsnära naturmiljön särskilt viktig. Det
finns också starka kopplingar till utredningens utpekade samhällsområden
Bostad, byggd miljö och samhällsplanering och Utbildning och livslångt lärande
samt de prioriterade frågorna Folkhälsa och Idrott och fritid (där naturmiljön
ofta också är idrottsmiljön).
- Författningsförslag (s. 33)
Naturvårdsverket tillstyrker de förslagna ändringarna i
myndighetsförordningarna. Naturvårdsverket föreslår dock att utredningens
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förslag kompletteras med att målen för friluftslivspolitiken (Skr. 2012/13:51)
lyfts in i förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:1047) med
instruktion för Statens skolverk (s.62) i 18 § punkt 3 enligt följande:
Myndighten ska:
3. verka för att generationsmålet, miljökvalitetsmålen och målen
för friluftslivspolitiken nås och vid behov föreslå åtgärder för
miljöarbetets utveckling.
Naturvårdsverket anser att detta tillägg i förordningen skulle tydliggöra Statens
skolverks roll i arbetet för en jämlik skola, god hälsa på jämlika villkor och att
minska hälsoklyftor. I Mål för friluftspolitiken finns ett mål som specifikt
handlar om alla människors rätt att delta i friluftslivet, Tillgänglig natur för alla.
Naturvårdsverket anser att om utbildningssystemet och dess verksamhet ska vara
jämlik så behöver all verksamhetsmiljö som används inom utbildning (skola,
förskola, fritids, universitet m.m.) vara tillgänglig för alla. Naturmiljön (ofta i
den närmaste naturen) är en del av exempelvis grundskolors utbildningsmiljö
vad gäller exempelvis ämnet Idrott och Hälsa eller vid aktiviteter med fritids,
friluftsdagar, m.m.
- Avsnitt 7.2.7. Bostad, byggd miljö och samhällsplanering (s.172)
Naturvårdsverket tillstyrker utredningens förslag att ett av samhällsområdena av
särskild vikt ska vara Bostad, byggd miljö och samhällsplanering.
Naturvårdsverket anser att det bör bli tydligare att utomhusmiljöerna (grönytor)
mellan det byggda, ingår i samhällsområdet. Närnaturen (den tätortsnära
naturen) spelar stor roll vad gäller tillgång och tillgänglighet för det särskilt
prioriterade samhällsområdet. Med en förtätning av städer och orter försvinner
grönytor som är en viktig del i samhällsplaneringen. Naturvårdsverket vill
framhålla att samällsområdet Bostad, byggd miljö och samhällsplanering
kopplar starkt ihop de prioriterade frågorna Folkhälsa samt Idrott och fritid.

Beslut om detta yttrande har fattats av ställföreträdande generaldirektören
Kerstin Cederlöf.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Martin
Eriksson, föredragande, enhetschefen Gunilla Sallhed samt handläggarna Anna
Karin Cederblad och Camilla Näsström.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kerstin Cederlöf
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