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Promemoria med förslag till förordning om stöd för 
gröna och trygga samhällen
(Dnr: Fi2020/03071/SPN)

Länsstyrelsen i Stockholm har tagit del av Finansdepartementets remiss angående 
förslag till förordning om stöd för gröna och trygga samhällen. 

Sammanfattning 
 Länsstyrelsen tillstyrker förslaget till förordning och delar departementets 

bedömning att stödet kommer att ha positiva effekter för genomförandet 
av miljömålet God bebyggd miljö och Agenda 2030, samt även för att 
uppfylla de nationella målen för arkitektur, form och designpolitiken. 

 Länsstyrelsen anser att 12 § i förordningen, som anger vad en ansökan ska 
innehålla, bör kompletteras med ett krav på redogörelse för hur den lokala 
förankringen ska genomföras.

 Länsstyrelsen är positivt inställd till att även andra än kommuner kan söka 
stödet och att den som ansöker om stöd också kan vara annan än 
fastighetsägaren. 

 Länsstyrelsen vill framhålla att det är viktigt att Boverket säkerställer att 
relevant kompetens kommer till tals inom ramen för bedömningen av 
ansökningar. 

 Länsstyrelsen befarar att avsaknaden av en definition av områden med 
socioekonomiska utmaningar kan innebära att Boverkets prioritering 
mellan ansökningar försvåras.

 Länsstyrelsen anser att det skulle vara värdefullt om den uppföljning som 
Boverket ska rapportera till regeringen varje år kompletterades med en 
fördjupad utvärdering i ett senare skede för att möjliggöra en analys av 
vilka effekter stödet har gett på längre sikt. 

 Länsstyrelsen anser att Boverket bör meddela föreskrifter enligt 25 § i 
förordningen om ytterligare uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd. 
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Inledning
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget till förordning. Det är positivt att stödet inriktas 
på åtgärder som främjar synergieffekter mellan ekologiska och sociala kvaliteter. 
Länsstyrelsen delar också departementets bedömning att stödet kommer att ha 
positiva effekter för genomförandet av miljömålet God bebyggd miljö och 
Agenda 2030, samt även för att uppfylla de nationella målen för arkitektur, form 
och designpolitiken.

3.2 Stödberättigade aktörer
Länsstyrelsen är positivt inställd till att även andra än kommuner kan söka stödet 
och att den som ansöker om stöd också kan vara annan än fastighetsägaren. Det 
gör det möjligt för exempelvis ideella föreningar att söka stödet vilket skulle 
kunna ge en starkare lokal förankring.

3.5 Ansökan om stöd
Länsstyrelsen anser att 12 § i förordningen som anger vad en ansökan ska 
innehålla bör kompletteras med en redogörelse för hur den lokala förankringen 
ska genomföras. Det är särskilt viktigt att medborgardialog och annan form av 
lokal förankring sker i samband med att förstudien genomförs. När boende och 
verksamma i området engageras skapas bättre förutsättningar både för att hitta 
åtgärder som ger god effekt utifrån platsens specifika förutsättningar och för att 
åtgärderna sedan förvaltas på ett kvalitativt sätt. Ett representativt lokalt 
deltagande bör kunna ge relevanta inspel om hur området används idag vid olika 
tider på dygnet och vilka kvaliteter som efterfrågas av olika grupper. Det är viktig 
information att ha med i förstudien eftersom det har betydelse för hur åtgärderna 
bör utformas utifrån till exempel trygghets- och barnperspektiv.

3.6 Prövningar av ansökningar och beslut om stöd
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att Boverket säkerställer att relevant 
kompetens kommer till tals inom ramen för bedömningen av ansökningar. Det är 
särskilt viktigt att kompetens inom följande områden säkerställs: ekologi, 
ekosystemtjänster, förvaltning av stadsgrönska, trygghet och brottsprevention, 
sociala hållbarhetsaspekter inklusive medborgardialog, barnperspektiv samt 
hälsoeffekter kopplade till stadsnära grönska. 
Boverket har tagit fram vägledningar om flera av dessa aspekter. I promemorian 
nämns vägledningen om ekosystemtjänster och stadsgrönska. Här kan också 
nämnas Boverkets vägledning om brottsförebyggande och trygghetsskapande 
åtgärder. Dessa vägledningar bör kunna utgöra en bra grund för Boverkets beslut 
om stöd.
Avsaknaden av en definition av områden med socioekonomiska utmaningar kan 
innebära att Boverkets prioritering mellan ansökningar försvåras. I förordningen 
anges ett antal faktorer som Boverket ska ta särskild hänsyn till i sin bedömning 
av om åtgärderna som det söks stöd för avser ett område med socioekonomiska 
utmaningar. Det är positivt att dessa faktorer fastställs i förordningen, samtidigt är 
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dessa inte uttömmande eftersom det kan finnas andra förhållanden som kan 
behöva beaktas. Av promemorian framgår också att Boverket förväntas göra en 
sammanvägd bedömning av områdets karaktär och att bedömningen ska göras i 
förhållande till andra delar av kommunen och i jämförelse med övriga landet. Det 
är viktigt att lokala förutsättningar kan vägas in men Länsstyrelsen befarar att den 
flexibilitet som förordningen medger samtidigt riskerar att försvåra en likvärdig 
bedömning av ansökningar. Mot denna bakgrund skulle förtydliganden i 
förordningstexten kunna övervägas. 

3.9 Uppföljning och bemyndigande
Länsstyrelsen anser att det skulle vara värdefullt om den uppföljning som 
Boverket ska rapportera till regeringen varje år kompletterades med en fördjupad 
utvärdering i ett senare skede. Detta skulle möjliggöra en analys av hur väl 
åtgärderna har uppfyllt syftet med stödet på längre sikt.
Länsstyrelsen anser att Boverket bör meddela föreskrifter, enligt 25 § i 
förordningen om ytterligare uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd. Detta 
skulle väsentligt underlätta för den som söker stödet att veta vad som krävs för att 
uppfylla syftet med förordningen. Sådana föreskrifter skulle också underlätta 
Boverkets beslut om stöd. 
En sådan ytterligare uppgift kan exempelvis vara en redogörelse för hur det brotts-
förebyggande perspektivet har beaktats i gestaltning och utformning av de 
föreslagna åtgärderna. På så sätt säkerställs att åtgärderna inte bara bidrar till en 
ökad upplevd trygghet utan också till att förebygga brott. Utöver det bedömer 
Länsstyrelsen att det kan vara relevant att inkludera uppgifter om ekologiska 
effekter samt trygghets- och barnperspektivanalyser.
Enligt förordningen ska ansökan inkludera en plan för underhållet och den 
långsiktiga förvaltningen av åtgärderna. Länsstyrelsen menar att förvaltningen av 
åtgärderna är av stor betydelse för hur långsiktig effekten blir. Länsstyrelsen 
föreslår därför att Boverket behandlar frågan om förvaltning i föreskrifterna. Det 
skulle också vara värdefullt om Boverket, som stöd till de som söker stödet, kan 
ge exempel på hur en långsiktig förvaltning kan säkras.

Beslutet har fattats av ställföreträdande länsöverdirektör Åsa Ryding med Anna 
Knight som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
tillväxtdirektör Anna Conzen, miljödirektör Göran Åström och 
förvaltningsdirektör Mathias Wahlsten medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.  
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