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Remiss från Finansdepartementet - Förslag till förordning om stöd för gröna
och trygga samhällen, STK-2020-1085
SBN-2020-703
Sammanfattning

I promemorian lämnas förslag till en ny förordning om stöd för gröna och trygga samhällen.
Stödet får ges för att långsiktigt främja stadsgrönska och ekosystemtjänster (exv.
temperaturutjämning, bullerdämpning, dagvattenhantering mm) i områden med
socioekonomiska utmaningar i städer och tätorter i hela landet. Syftet är att utveckla dessa
områden i en grön och hälsosam riktning samtidigt som det skapas trygga, trivsamma och
inkluderande utemiljöer med särskild omsorg om åtgärdernas gestaltning. Den stödberättigade
kretsen är kommuner eller andra fastighetsägare och även andra aktörer som har fått tillstånd
från kommunen eller fastighetsägaren. Det föreslås att stöd endast får ges för åtgärder på platser
som är allmänt tillgängliga utan krav på någon särskild motprestation, att stöd inte får ges för en
åtgärd med en totalkostnad som är mindre än 500 000 kronor, och att det ska vara fråga om nya
åtgärder av frivilligt slag. Stadsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till förslaget.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig avseende remissen i enlighet med
stadsbyggnadskontorets förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden översänder yttrandet till kommunstyrelsen
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Promemoria Förslag till ny förordning om stöd för gröna och trygga samhällen
Förslag till yttrande SBN 2020-08-20 Stöd för gröna/trygga städer
G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-08-20 Stöd för gröna/trygga städer
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Stödet får ges för att långsiktigt främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i områden med
socioekonomiska utmaningar i städer och tätorter i hela landet. Syftet är att utveckla dessa
områden i en grön och hälsosam riktning samtidigt som det skapas trygga, trivsamma och
inkluderande utemiljöer med särskild omsorg om åtgärdernas gestaltning. Den stödberättigade
kretsen är kommuner eller andra fastighetsägare och även andra aktörer som har fått tillstånd
från kommunen eller fastighetsägaren. Det föreslås att stöd endast får ges för åtgärder på platser
som är allmänt tillgängliga utan krav på någon särskild motprestation, att stöd inte får ges för en
åtgärd med en totalkostnad som är mindre än 500 000 kronor, och att det ska vara fråga om nya
åtgärder av frivilligt slag.
Förordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
Stöd ska avse genomförande av åtgärder som innebär att stads-grönska eller ekosystemtjänster
ökar eller utvecklas och som främjar syftet att utveckla dessa områden i en grön och hälsosam
riktning samt 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.
Stöd får endast ges för åtgärder på platser som är allmänt tillgängliga utan krav på någon särskild
motprestation. Stöd får endast ges för åtgärder som slutförs inom två år från besluts-datum för
beviljat stöd, eller den längre tid som Boverket bestämmer.
Förslaget om ett stöd för gröna och trygga samhällen bygger på en överenskommelse mellan
regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.
Ansvariga

Johan Emanuelson Avdelningschef
Marcus Horning Stadsbyggnadsdirektör

