PM Rotel II (Dnr KS 2021/32)

Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
stöd för gröna och trygga samhällen
Remiss från Boverket
Remisstid den 28 februari 2021
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Remissen besvaras med hänvisning till det som sägs i stadens promemoria.

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande.
Ärendet
Den 10 december 2020 beslutade regeringen att införa ett nytt stöd för gröna och
trygga samhällen. Stödet regleras genom förordning (2020:1202) om stöd för gröna
och trygga samhällen. Stödet syftar till att långsiktigt främja stadsgrönska och
ekosystemtjänster i områden med socioekonomiska utmaningar i städer och tätorter.
Stödet ska också leda till att utveckla dessa områden i en grön och hälsofrämjande
riktning och bidra i arbetet med att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
samtidigt som det skapas trygga, trivsamma och inkluderande utemiljöer med
särskild omsorg om åtgärdernas gestaltning. Stödet får ges till kommunala och
enskilda fastighetsägare och tomträttshavare.
Enligt förslaget kan stöd ges för åtgärder på platser som är allmänt tillgängliga
utan krav på någon särskild motprestation och det ska vara fråga om åtgärder av
frivilligt slag. Stöd får inte ges för åtgärder med en totalkostnad som är mindre än
500 000 kronor. Stöd får endast ges för åtgärder som slutförs inom två år från
beslutsdatumet för beviljat stöd.
Stockholms stad har fått remissen för yttrande.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, exploateringsnämnden, miljö- och
hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och Skärholmens
stadsdelsnämnd. Exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och
Skärholmens stadsdelsnämnd har inte inkommit med svar. På grund av kort remisstid
har miljöförvaltningen inkommit med ett kontorsyttrande.
Stadsledningskontoret anser att Boverket bör förlänga genomförandetiden för att
det ska finnas möjlighet att söka och genomföra investeringsprojekt med stödet.
Miljöförvaltningen är positivt inställd till förordningen.
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Mina synpunkter
Gröna områden skapar attraktiva miljöer för stadens medborgare och det finns
positiva aspekter av stödet för gröna och trygga samhällen. Det hade varit positivt om
stödet hade kunnat användas för att främja stadsgrönska och ekosystemtjänster också
i andra områden där det ofta saknas grönytor i högre utsträckning än i ytterstaden.
Stödet hade kunnat göra nytta i andra delar av staden också där klimatpåverkan hade
kunnat minskas.
Stadsbyggnadsprocessen tar sin tid och det tar ofta längre tid än stödets
genomförandetid om två år att planera, utarbeta bygghandlingar och fatta alla övriga
nödvändiga beslut. För att öka stödets användbarhet vore det därför positivt
om genomförandetiden förlängs.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Remissen besvaras med hänvisning till det som sägs i stadens promemoria.

Stockholm den 24 februari 2021
JOAKIM LARSSON
Bilagor
1. Konsekvensutredning - BFS 2021:xx Boverkets föreskrifter och allmänna råd
om stöd för gröna och trygga samhällen
2. Boverkets författningssamling - BFS 2021:xx Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om stöd för gröna och trygga samhällen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Den 10 december 2020 beslutade regeringen att införa ett nytt stöd för gröna och
trygga samhällen. Stödet regleras genom förordning (2020:1202) om stöd för gröna
och trygga samhällen. Stödet syftar till att långsiktigt främja stadsgrönska och
ekosystemtjänster i områden med socioekonomiska utmaningar i städer och tätorter.
Stödet ska också leda till att utveckla dessa områden i en grön och hälsofrämjande
riktning och bidra i arbetet med att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
samtidigt som det skapas trygga, trivsamma och inkluderande utemiljöer med
särskild omsorg om åtgärdernas gestaltning. Stödet får ges till kommunala och
enskilda fastighetsägare och tomträttshavare.
Enligt förslaget kan stöd ges för åtgärder på platser som är allmänt tillgängliga
utan krav på någon särskild motprestation och det ska vara fråga om åtgärder av
frivilligt slag. Stöd får inte ges för åtgärder med en totalkostnad som är mindre än
500 000 kronor. Stöd får endast ges för åtgärder som slutförs inom två år från
beslutsdatumet för beviljat stöd.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, exploateringsnämnden, miljö- och
hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och Skärholmens
stadsdelsnämnd. Exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och
Skärholmens stadsdelsnämnd har inte inkommit med svar. På grund av kort remisstid
har miljöförvaltningen inkommit med ett kontorsyttrande.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 10 februari 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
Stadsledningskontoret är generellt positiv till möjligheten att söka statligt bidrag för
investeringar i gröna och trygga stadsmiljöer och välkomnar därför förslaget.
Staden har genom trafiknämnden sedan 2017 sökt, och beviljats, bidrag för fyra olika
projekt i Boverkets tidigare ansökningsprocesser. Den genomförandetid som meddelades i
samband med besluten om bidrag visade sig var knappt tilltagen. Eftersom en förlängning
inte var möjlig ledde det till att trafiknämnden återlämnade beviljade bidrag för två av
projekten då de inte kunde genomföras inom beslutad genomförandetid. Det är mycket svårt
att inom den två-åriga genomförandetiden som nu är aktuell, utarbeta bygghandlingar,
genomföra dialoger med närboende, ta de beslut som erfordras i stadens investeringsprocess
och därefter genomföra projektet.
Stadsledningskontoret anser att Boverket bör förlänga genomförandetiden för att det ska
finnas möjlighet att söka och genomföra investeringsprojekt med stödet.
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Miljöförvaltningen
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 26 januari 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
Förvaltningen är positivt inställd till Förordningen (SFS 2020:1202) om stöd för gröna och
trygga samhällen och tror att den kan bidra till att utveckla städer och tätorter i en grön och
hälsofrämjande riktning samt att det skapas trygga, trivsamma och inkluderande utemiljöer.
Stödet vänder sig till områden med socioekonomiska utmaningar i städer och tätorter vilket i
grunden är positivt även om tillgång till grönyta inte alltid är vad som saknas i ytterstadens
områden. Gröna trivsamma utemiljöer kan ge positiva effekter för den sociala miljön och
bidra med andra ekosystemtjänster för en positiv utveckling i områden med socioekonomiska
utmaningar.
Risken med att begränsa bidraget till socioekonomiskt utsatta områden kan vara att
åtgärder i andra stadsdelar där det kan finnas större behovet av att tillskapa grönyta till
exempel för att minska klimatpåverkan inte blir av eftersom de inte har socioekonomiska
problem.
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