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En systematisk utarmning av naturvårdsarbetet i kommunen 

fortsätter med full kraft 
 

För ett antal år sedan ansågs Norrköpings kommun vara ledande inom naturvårdsområdet. 

Personer från olika håll i landet kom hit för att studera kommunens naturvårdsarbete och vårt 

ambitiösa Naturvårdsprogram tilldrog sig stor uppmärksamhet. 

 

Nu är det dock annorlunda. Kommuner såsom Karlstad, Linköping och Örebro har tagit täten, 

medan Norrköping kommer långt ner på listan över framstående kommuner. Antalet ekologer har 

på senare år nästan halverats vilket naturligtvis inte sker utan effekter. En direkt effekt har varit att 

kommunen inte kunnat utnyttja beviljade statsbidrag och fått minskade möjligheter att ta del av 

nya stöd och bidrag. Försämringarna har skett utan att naturvårdens budget och politiskt 

förankrade mål visat på en lägre ambitionsnivå från de förtroendevalda. 

 

I fredagens NT kunde vi läsa att Tekniska kontoret vill dela naturvårdsarbetet i två delar, rörligt 

friluftsliv och biologisk mångfald och splittra den kvarvarande gruppen på två förvaltningar. Vi, 

inom den ideella naturvården, är mycket oroade över den negativa utvecklingen som sker och 

önskar att ansvariga politiker agerar för att stoppa förfallet. 

 

Tekniska kontoret vill dela på gruppen ekologer och flytta en av dem, Eva Siljeholm, till Kultur 

och fritidskontoret. MBL-förhandlingar har ägt rum under hösten och samtliga fackliga 

organisationer har gått emot förändringen. Att splittra en väl fungerande grupp ekologer som 

arbetar nära varandra i integrerade naturvårdsfrågor är ett effektivt sätt att minska resultat och 

arbetsglädje. Facket har överklagat beslutet, men det har inte hjälpt.   

 

Chefen för Tekniska kontoret säger till NT att förflyttningen ger en effektivare verksamhet. Vi 

Miljövårdsorganisationer delar inte den uppfattningen utan menar att omorganisationen istället 

innebär en ytterligare försvagning av naturvården. Vi är djupt oroade över det sätt kommunen 

behandlar såväl naturvården som sin egen personal. Vi anser också att en uppdelning av 

verksamheten är mer eller mindre omöjlig att genomföra. Inom i princip hela naturvårdens 

arbetsfält är arbetet med biologisk mångfald och rörligt friluftsliv helt sammanflätat. Detta gäller 

exempelvis naturreservatsfrågor, planremisser, skogssamråd, bygglov, strandskydd, skötsel av 

tätortsnatur och det utåtriktade naturvårdsarbetet. 

 

Hur är egentligen arbetsmiljön och ledningen i kommunen när chefer kan tvinga bort en mycket 

kompetent medarbetare med varierande argument? Vad är den bakomliggande orsaken? Efter 

förhandlingen med facket den 14 september säger Naturvetarnas facklige representant: 

’Naturvetarna anser att föreslagen omorganisation och personförflyttning får stora negativa 

konsekvenser för verksamheten, i ett redan allvarligt läge. Förbundets uppfattning är att denna 

fråga inte handlar om att effektivisera naturvården, skapa mer konform verksamhet inom Tekniska 

kontoret eller ersätta kompetenstapp inom Fritids och kultur, utan anar andra bakomliggande 

orsaker. En lösning på de tilltagande och allvarliga arbetsmiljöproblemen på Tekniska kontoret 

vore att flytta de tre kommunekologerna till Kultur- och Fritidsförvaltningen.’ 

 

Naturvården behöver stärkas inom kommunen, men en uppdelning av rörligt friluftsliv och 

biologisk mångfald leder till det motsatta. Då arbetsuppgifterna inom områden såsom  

reservatsprocessen, landskapsekologi, större exploateringsärenden och planprocesser är omfattande 



och kräver specialkunskaper är det viktigt att naturvårdsenheten inte splittras. Det är en liten grupp 

(2,75 årsarbetare), där varje person behövs för att behålla gruppens kompetens. 

 

I år fick Eva Siljeholm Naturskyddsföreningens i Östergötland diplom för mycket uppskattat och 

gediget arbete för naturvården under många år. Hon är även känd utanför Östergötland som en 

högst kompetent ekolog. Och nu förflyttas hon till en plats där hennes stora kunskaper inte kan 

utnyttjas till fullo – tala om resursslöseri!  

 

Vi kräver att naturvården åter samlas inom en förvaltning och att ekologerna återigen får arbeta 

som ett lag. Naturvården behöver stärkas och Norrköping har alla förutsättningar att på nytt bli ett 

föredöme i landet när det gäller att bevara värdefull natur och göra den åtkomlig och känd för 

kommunens innevånare. Här finns fantastiska naturreservat, fin och tillgänglig tätortsnära natur, 

gott om orörda stränder och en underbar skärgård. Dessa värden måste vi värna, både för oss 

människor och för naturens egen skull!  

 

Kan Linköping ha 5 ekologer (plus 1 projektanställd) så ska väl vi i Norrköping inte behöva vara 

så mycket sämre. Eller? 
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