Friluftslyftet 2018
Naturgruppen har i samråd med natur- och friluftsrådet och våra chefer kommit fram till följande
förslag på satsningar via friluftslyftet kommande år.
1. Medborgarundersökningen om fritid, friluftsliv och utevistelse
2012 gjordes en undersökning angående våra medborgares vanor kring bland annat
utevistelse. 3 000 Örnsköldsviksbor fick enkäten och vi hade en svarfrekvens på 39 %.
Enkätundersökningen gjordes dels som ett underlag för arbetet med den friluftspolitiska
policyn och dels som en baslinjemätning för att kunna utvärdera de åtgärder som
genomförts utifrån policyn. För att kunna göra en bra utvärdering kring hur medborgarnas
vanor har förändrats under sex år så vill vi genomföra denna enkät igen med tillhörande
analyser.
Kostnad: 150 000 kr
Ansvarig avdelning: Kultur- och fritid tillsammans med kommunledningsförvaltningen
2. Kring skolans närnaturområden har arbetet med att inventera och kartlägga alla områden
påbörjats under 2017. Projektet har av olika anledningar försenats. Vi vill därför förlänga
projektet med en etapp 2 med följande insatser:
Inventering och kartläggning slutförs. En sammanfattande plan tas fram som beskriver
behov och nödvändiga åtgärder kring närnaturområdena. En uppdatering av GIS-kartskikt
med närnaturområden som föreslås gälla tas fram och lyfts in i den översiktliga planeringen.
Det innebär att projektet förlängs till och med 31 december 2018. En koppling kommer att
finnas mot inventeringen av skolgårdar.
Kostnad: 450 000 kr
Ansvarig: Bildningsförvaltningen i samarbete med kultur- och fritid, naturskydd, mark och
planering, trafik och parkenheten och konsult och service.
3. Utemiljö - skolgård och närnatur vid skola och förskola. Inventering av skolor och förskolors
utemiljö. Begreppet utemiljö omfattar här både skolgård och närnatur. Syftet med projektet
är att få en helhetsbild av skolornas och förskolornas utemiljö och hur de används samt ta
fram förslag på hur den totala utemiljön kan förbättras. Projektet kompletteras av det
arbete som redan genomförs kring närnaturen. Det ska resultera i ett underlag för
prioriteringar när det gäller att lyfta utemiljöer som används i pedagogisk verksamhet och
ingår i arbetet med att ta fram riktlinjer förskolans och skolans utemiljöer. Genom att
förbättra utemiljöerna hoppas vi även öka barn och elevers utevistelse och känsla för
naturen. En person anställs under tre månader för att säkerställa inventeringen av förskoleoch skolgårdar.

Detta arbete kopplas ihop med inventeringarna kring skolans närnatur där den kommunala
insatsen i arbetstid växlas upp i en LONA ansökan.
Kostnad: Kostnaderna för projektledare tas genom att en LONA ansökan lämnas in med
koppling mot arbetet med skolans närnaturområden.
Ansvarig: Bildningsförvaltningen och konsult och serviceavdelningen i samverkan.
4. En gångväg med anslutning in i Alneskogens naturreservat byggs.
Trafik och parkavdelningen har tidigare byggt en gång- och cykelväg efter Järvedsvägen som
slutar vid Alneskogens naturreservat. För att få ett bättre avslut så byggs gångvägen in i
reservatets början och ned mot stranden. Utifrån tidigare medborgarförslag om
tillgänglighetsförbättringar i reservatet och ett beslut i samhällsbyggnadsnämnden så
planeras under 2018 ett arbete med att ta fram en plan hur den fortsatta utvecklingen i
reservatet kring bland annat tillgänglighet ska genomföras.
Kostnad: 50 000 kr
Ansvarig: Trafik och parkavdelningen
5. En naturvägledningsplan ska tas fram. Örnsköldsviks kommun har tre år tagit emot
utmärkelsen Sveriges friluftskommun utifrån sitt framgångsrika arbete kring samverkan,
styrdokument med mera kopplat till natur, kultur, friluftsliv och folkhälsa. Ett område har
dock en stor utvecklingspotential, nämligen tillgänglighet kopplat till information och
skyltning. Naturvägledningsplanen ska inkludera skyltpolicy samt strategier för
informationsmaterial, sociala medier, ny teknik, olika målgrupper, allemansrätten, foto, film
etc.
De långsiktiga effekterna är att underlätta för fler människor att hitta ut och hitta i
Örnsköldsviks kommuns natur- och kulturlandskap samt att öka förståelsen och kunskapen
om grundläggande ekologiska och kulturella värden.
En projektledare anställs under 2018 som ska arbeta med att ta fram en
naturvägledningsplan samt parallellt arbeta praktiskt med olika informations insatser i
natur-, kulturmiljö- och friluftsområden bland annat inför O-ringen.
Kostnad: 350 000 kr en del av tjänsten växlas upp med en ansökan om LONA bidrag.
Ansvarig: Kultur och fritidsavdelningen i samverkan med bygg- och miljöavdelningen,
naturgruppen och natur- och friluftsrådet.

