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Tekniska nämnden
Datum

2020-09-23

Yttrande

Diarienummer

Till

TN-2020-2383

Kommunstyrelsen

Remiss från Finansdepartementet – Förslag till förordning om stöd för
gröna och trygga samhällen, STK-2020-1085
Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Finansdepartementet har skickat ut förslag till förordning om stöd för gröna och trygga
samhällen. Stödet är tänkt att ”långsiktigt främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i
områden med socioekonomiska utmaningar”. Stöd får ges med 50 procent för åtgärder på
allmän plats med en totalkostnad om minst 500 tkr.
Tekniska nämnden menar att stödet bör kunna löpa under längre tid och medge åtgärder
som syftar till att koppla olika områden med skilda socioekonomiska förutsättningar.
Omfattningen av stödberättigade åtgärder bör också kunna breddas för att bättre motsvara
det angivna syftet.
Yttrande

Stödets inriktning
Tekniska nämnden vill påtala önskvärdheten i att den här typen av tidsbegränsade riktade
statsbidrag löper över längre tid än två år, dels på grund av de långa planeringshorisonter och
beslutskedjor nämnden arbetar med, dels på grund av den kontinuitet som nämnden
eftersträvar i stadsutvecklingen gentemot medborgarna. I områden med stora
socioekonomiska utmaningar är det särskilt viktigt för nämnden att kunna arbeta
kontinuerligt och långsiktigt.
I princip ser nämnden positivt på att man med den här förordningen vill gynna satsningar på
stadsmiljön i områden med socioekonomiska utmaningar, men nämnden arbetar också
strategiskt med kopplingar mellan områden med olika socioekonomiska förutsättningar.
Detta bör det finnas utrymme att få stöd för.
Nämnden anser att förutsättningarna för stödet bör förtydligas ännu mer. I Förutsättningar
för stöd 6 § anges att stödberättigande åtgärder är de som innebär att stadsgrönska eller
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ekosystemtjänster ökar eller utvecklas. Nämnden anser att andra och tredje meningen i 1 § är
en central formulering för att förtydliga det viktiga helhetsperspektiv som genomsyrar
förordningen i övrigt. Att fokus ligger på stadsgrönska och ekosystemtjänster är för snävt i
förhållande till de målsättningar som beskrivs i förslaget.
Administration
Nämnden ser det som positivt att ansträngning har gjorts för att förenkla
ansökningsförfarandet. Elektronisk ansökan är önskvärd. Det framgår inte tydligt i förslaget
hur omfattande analys den sökande ska göra av området som ansökan gäller. Det skulle vara
positivt för att förenkla förfarandet ytterligare om Boverket stod för en detaljerad analys.
Nämnden ser positivt på att Boverket föreslås administrera utlysningen.
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