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Yttrande över remiss från Boverket angående Förslag till 
föreskrifter och allmänna råd om bidrag för grönare 
städer och ansökningsblankett för bidraget (dnr. 
7339/2017) 

Sammanfattning 

SLU instämmer i remissens huvudpunkter och stödjer i huvudsak förslaget. 

SLU:s synpunkter 

SLU menar att stödet bör kunna användas för att skapa förutsättningar för t.ex. 

odling, lärande och lek. 7b i ansökningsblanketten listar olika stadsgrönska som de 

sökande ska kryssa i. SLU rekommenderar Boverket att se över kategorierna och 

komplettera dem. 

Ansökningsblanketten (11. Åtgärdsanalys) har stort fokus på de ekologiska och 

estetiska funktionerna. SLU menar att det vore önskvärt att blanketten också tog 

fasta på de sociala aspekterna, exempelvis genom att använda sig av begreppen 

som återfinns bland de kulturella ekosystemtjänsterna.  

SLU menar att definitionen av ekosystemtjänster bör vara vid och också inkludera 

att säkerställa miljöernas värde för människors välbefinnande (plats för 

människor). 11d i blanketten riskerar att leda tankarna till ett begränsat synsätt 

genom de kategorier som anges. 

SLU menar att synen på samverkan behöver vidgas och innefatta aktivt deltagande 

av brukare i processen i större grad än vad medborgardialoger traditionellt 

omfattar. I ansökningsblanketten, 12e, är det i dagsläget beskrivet som att den 

sökande kommunen ska ange om det medför samverkan med externa parter eller i 

form av medborgardialoger. Denna formulering bör breddas, i synnerhet med tanke 
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på EU:s NBS-agenda där man trycker på aktiv involvering i alla skeden som ett led 

i att grönare städer också ska kunna bidra till urban regeneration. 

SLU menar att Boverket också bör fråga efter vilka synergier med andra 

hållbarhetsmål som åtgärden skapar. En sådan beskrivning skulle också kunna 

användas för att prioritera mellan åtgärderna, ett behov som omnämns i 

konsekvensutredningen sidan 12. 

SLU ser positivt på att uppföljning och förvaltning efter projekttiden tas upp. Det 

vore också bra att ställa frågan om man avser att koppla till sig någon forskare för 

uppföljning av åtgärden. 

SLU framför att Tankesmedjan Movium gärna bistår i arbetet med att sprida 

information om stödet. 

 

Remissen har ställts till såväl SLU som Movium. Detta remissvar ska ses som 

gemensamt för SLU och Movium, som är en del av SLU. 

Beslut om detta yttrande har på uppdrag av rektor fattats av dekan Håkan 

Schroeder vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård- och 

växtproduktionsvetenskap efter föredragning av remisshandläggare Ida Andersson. 

Innehållet har utarbetats av Håkan Schroeder, dekan LTV-fakulteten, Åsa Ode 

Sang, forskare FLK vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och 

förvaltning och Caroline Dahl, verksamhetsledare för Movium. 
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