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Uppdrag 
Knivsta kommuns naturvårds- och friluftsråd (NFR) ska verka för att förbättra naturvården 
och möjligheterna till friluftsliv inom Knivsta kommun. 
NFR är ett organ för dialog, samråd och ömsesidig information mellan kommunen och 
företrädare för naturvårds-, kulturvårds- och friluftslivsorganisationer i Knivsta kommun. 
Med detta menas skötsel och förvaltning av kommunal mark, fysisk planering som på ett 
påtagligt vis påverkar befintliga naturområden och områden som nyttjas för 
friluftslivsaktiviteter.  
NFR ska verka för att kommunen bedriver en god naturvård inom eget 
naturmarkinnehav och tillgängliggör tätortsnära natur.  
NFR ska även verka för att kommunen ska beakta kulturmiljövärden i förekommande fall. 
NFR har en rådgivande funktion. 
Ansvar för NFRs organisation och ligger hos Park- och naturenheten på Samhällsbyggnads- 
kontoret i Knivsta kommun.  
 

Uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen 
Deltagande tjänstepersoner i NFR återrapporterar till kommunstyrelsen om NFR:s verksamhet 
och möjlighet att fullfölja sitt uppdrag. Nämndärenden som berör rådets uppdragsområde och 
som tagits upp i NFR återrapporteras dessutom till respektive nämnd. 

Arbetsformer 
Tidpunkt för sammanträden 

Rådet sammanträder minst två gånger per kalenderår. Representant från kommunen beslutar 
om sammanträdesdatum per kalenderår, och meddelar deltagarorganisationer dessa inför 
varje kalenderår. Extra sammanträden kan hållas om en majoritet av rådets 
deltagarorganisationer begär det, och i mån av tid. 
 
Kallelse 

Representant från kommunen ansvarar för att skriftlig kallelse jämte föredragningslista sänds 
till rådets deltagarorganisationer senast sex veckodagar före sammanträde. 
Kallelsen ska innehålla en förteckning över kommunstyrelse- och nämndärenden 
som berör rådets uppdragsområde. 
NFR:s sammanträden är öppna för allmänheten, om inte annat meddelas av NFR. 
 

Sammansättning 

NFR består av deltagare från  partipolitiskt obundna, ideella natur-, kulturvårds- och/eller 
friluftslivsorganisationer med verksamhet inom Knivsta kommun, och relevanta 
representanter från kommunens tjänstemannaorganisation.  
Respektive organisation representeras av en till två deltagare. 
Rådet ska söka uppnå största möjliga bredd bland organisationerna som representeras i NFR. 
 
  



 
 
 

 
 

Ordföranden 

NFR har ett roterande ordförandeskap, där ordförandeskapet tilldelas vid varje 
sammanträdestillfälle, efter deltagarorganisationernas bokstavsordning.  
 
Mötesanteckningar 

Vid rådets sammanträden ska mötesanteckningar föras. Av mötesanteckningarna 
ska det framgå vilka deltagande representanter för ideella organisationer, tjänstepersoner och  
andra särskilt inbjudna som deltagit i sammanträdet. 
Mötesanteckningarna ska justeras av mötesordförande och en justerande representant 
från natur-, kulturvårds- och/eller friluftslivsorganisation, som utses vid varje 
sammanträde.  
Efter justering ska mötesanteckningarna sändas till samtliga 
deltagare. Tjänstemannarepresentant ansvarar för att mötesanteckningarna diarieförs. 
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