Regler för
Borås Stads naturvårdsfond
Bakgrund

Borås Stads naturvårdsfond inrättades av Kommun
fullmäktige den 24 oktober 2007. Naturvårdsfonden
ska ses som ett uttryck för en vilja att bevara och på
ett hållbart sätt nyttja en rik och mångformig natur
för nuvarande och kommande generationer.

Syfte

Naturvårdsfondens syfte är att medverka till ett
progressivt naturvårdsarbete i Borås med aktiva
insatser från såväl kommunen som enskilda,
företag och föreningar när det gäller bevarande,
återställande, skötsel och förvaltning av natur
områden och naturvärden. En viktig del i arbetet är
att bevara odlingslandskapets naturvärden. Fondens
verksamhet skall bedrivas i linje med nationella och
lokala miljömål.

Bidrag ur fonden kan inte utgå till redan genomförda
åtgärder, inköp av enbart utrustning eller stipendier.
Mottagare av bidrag ur fonden ska redovisa
användningen av medlen till Miljö- och konsument
nämnden i den ordning som anges i nämndens
beslut om utdelning.

Beredningsgrupp

För att bereda beslut om utdelning av bidrag ur
fonden finns en beredningsgrupp bestående av en
representant vardera för Miljö- och konsument
nämnden, Kommunstyrelsen, LRF samt Borås
Naturskyddsförening.
Till gruppen knyts tjänstemän från Miljöför
valtningen samt vid behov annan förvaltning, t.ex.
Tekniska förvaltningen.

Fondens användning

Gruppen sammanträder i anslutning till att
ansökningar har kommit in.

•• Bidrag till föreningar och enskilda för naturvårds

Finansiering

Fondens medel kan användas till följande ändamål:
åtgärder, skötselåtagande eller restaurerings
åtgärder.
•• Naturvårdsavtal med markägare för bevarande
åtgärder.
•• Informationsinsatser som främjar naturvården.
•• Finansiering av små naturvårdsprojekt för en viss
naturtyp där finansieringen från annan huvudman
inte finns.
•• Kommunens egen finansiering i naturvårds
projekt som fått statligt eller annat stöd.
•• Konkreta naturvårdsåtgärder som kommunen
kan genomföra för bevarande, återställande,
skötsel av naturområden och naturvärden men
där dessa ligger utanför den löpande driftverksamheten.

Naturvårdsfonden finansieras dels genom anslag från
Borås Stad, dels genom gåvor från enskilda, företag
och föreningar.

Utdelning ur fonden

Kommunrevisionen har att granska fondens
användning och att revidera dess räkenskaper.

Beslut om utdelning ur fonden fattas av Miljö- och
konsumentnämnden efter förslag från en särskild
beredningsgrupp.
Ansökan om bidrag ur fonden ställs till Miljö- och
konsumentnämnden. Ansökan kan göras när som
helst under året.

Bidrag till naturvårdsfonden

Det går att donera ett bidrag genom att sätta in
pengar på Borås Stads bankgiro 991-1025. Märk
insättningen Miljöförvaltningen Naturvårdsfonden

Medelsförvaltning och revision

Fondens medel förvaltas av Kommunstyrelsen
och ingår som ett särskilt konto i kommunens
medelsförvaltning. Ränta tillgodogörs fonden årsvis
per den 31 december.
Fonden redovisas i kommunens årsredovisning.
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