Världsnaturfonden WWF
Ulriksdals Slott
170 81 Solna
Växel: 08 624 74 00
Direkt: 08 624 74 xx
Fax: 08 85 13 29
Allmänt: info@wwf.se
henrik.waldenstrom@wwf.se
www.wwf.se

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se
Ulriksdal 13 oktober 2020
Remissvar Världsnaturfonden WWF
Förslag till förordning om stöd för gröna och trygga samhällen
Fi2020/03071/SPN
Sammanfattning
Detta stöd för gröna och trygga samhällen innehåller en viljeinriktning som är mycket tydlig i hur
man ska och kan skapa gröna hållbara städer, inte minst inför de allt häftigare klimatförändringar
som vi förväntar oss. Detta är ett förtjänstfullt initiativ.
WWF anser att de målsättningar som formuleras i samband med stödet (d v s ”3.1 Stödets
inriktning och syfte”), även bör vara en planeringsinriktning för växande städer och att regeringen
bör verka för dessa målsättningar även i ett bredare sammanhang.
WWF anser att administrationen i förordningen (d v s förslag 3.2-3.10) är genomtänkta och WWF
tillstyrker dessa.
WWF anser att stödet för gröna och trygga samhällen är ett mycket bra stöd med goda motiv och
att det är positivt att satsningar inom området ökar kraftigt samt kommer till stånd så snart som
möjligt. WWF anser dock att även icke-utsatta samhällen ska kunna komma ifråga för
stödåtgärder och att stödet ökar och blir långsiktigt, d v s inte bara ett ”treårsprojekt”.
WWF anser att utvecklingen är oroande när det gäller minskningen av stadsgrönska och därmed
ekosystemtjänster, särskilt i större växande städer.
Inledning
Världsnaturfonden WWF (WWF) lämnar in ett remissyttrande med anledning av vårt
engagemang kring gröna stadsmiljöfrågor. WWF besvarar remissen utifrån syftet att skapa
hållbara städer.
WWFs synpunkter – Förslagen i förordningen
Nedan kommenteras förordningens olika förslag inom kapitel 3. WWFs åsikt i kursiv.
3.1 Stödets inriktning och syfte
Förslag: Stödet ska främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i områden med socioekonomiska
utmaningar i städer och tätorter. Syftet är att utveckla dessa områden långsiktigt i en grön och
hälsosam riktning samt bidra i arbetet med att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
WWF anser att detta är en mycket bra formulerad målsättning. WWF anser dock att satsningen
bör breddas till fler områden än bara utsatta områden. Det här är även viktigt i icke-utsatta
områden som en ledstjärna för god hållbar samhällsplanering. Exempelvis i mer centralt
belägna områden är exploateringsviljan högre och förtätningsgraden är ofta större, vilket
motiverar satsningar på grönområden även där. WWF vill bredda synsättet och stödet till alla
områden i Sverige som växer och har ett exploateringstryck som motverkar stadsgrönska och
ekosystemtjänster.
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3.2 Stödberättigade aktörer
Förslag: Stöd ska få ges till en kommun eller annan fastighetsägare. Stöd ska även få ges till någon
annan om en kommun eller annan fastighetsägare har gett sitt tillstånd till att åtgärder genomförs.
WWF tillstyrker förslaget.
3.3 Förutsättningar för stöd
3.3.1 Stödberättigade åtgärder
Förslag: Stöd ska avse genomförande av åtgärder som innebär att stadsgrönska eller
ekosystemtjänster ökar eller utvecklas. Åtgärderna ska främja syftet med stödet och genomföras
på platser som är allmänt tillgängliga utan krav på någon särskild motprestation.
WWF tillstyrker förslaget.
3.3.2 Minimikostnad för åtgärderna och tidsfrist för åtgärdernas slutförande
Förslag: Stöd ska inte få ges för åtgärder med en totalkostnad som är mindre än 500 000 kronor.
Stöd ska endast få ges för åtgärder som slutförs inom två år från beslutsdatum för beviljat stöd.
WWF tillstyrker förslaget.
3.4 Stödnivå och stödberättigande kostnader
Förslag: Stöd ska få ges med högst 50 procent av kostnaderna för att planera och genomföra de
åtgärder som stödet avser. Förutom direkta kostnader för åtgärderna ska kostnader för förstudier
och arkitekt- och projekteringskostnader vara stödberättigande.
WWF tillstyrker förslaget.
3.5 Ansökan om stöd
Förslag: En ansökan om stöd ska ges in till Boverket enligt det formulär som Boverket
tillhandahåller. Ansökan ska innehålla en beskrivning av åtgärderna, en redogörelse för hur
åtgärderna främjar syftet och förutsättningarna för stödet, inklusive en beskrivning av det område
som ansökan avser och den plats som åtgärderna avses utföras på.
WWF tillstyrker förslaget.
3.6 Prövning av ansökningar och beslut om stöd
Förslag: Boverket ska pröva ansökningar och besluta om stöd. Boverket ska också besluta om
antalet prövningstillfällen och publicera uppgifter om dessa på sin webbplats. Boverket ska vid
prövningen av en ansökan göra en sammanvägd bedömning av om åtgärderna som det söks stöd
för avser ett område med socioekonomiska utmaningar.
WWF tillstyrker förslaget.
3.7 Redovisning av åtgärdernas utförande
Förslag: Stödmottagaren ska ge in en slutrapport till Boverket med sådana uppgifter som behövs
för en bedömning och uppföljning av om stödet har använts på det sätt som är avsett enligt
förordningen.
WWF tillstyrker förslaget.
3.8 Utbetalning och återbetalning av stöd
Förslag: Ett förskott om högst 75 procent av beviljat stöd ska få betalas ut innan stödmottagaren
har slutrapporterat åtgärderna. Resterande del av stödet ska betalas ut efter det att slutrapporten
har lämnats till och godkänts av Boverket.
WWF tillstyrker förslaget.
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3.9 Uppföljning och bemyndigande
Förslag: Boverket ska följa upp att syftet med stöd tillgodoses och i en rapport till regeringen varje
år redovisa hur medlen använts och vilka resultat som uppnåtts.
WWF tillstyrker förslaget.
3.10 Överklagande
Förslag: Boverkets beslut om att inte betala ut stöd ska kunna överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Andra beslut ska dock inte få överklagas.
WWF tillstyrker förslaget.
4 Ikraftträdandebestämmelser
Förslag: Förordningen ska träda ikraft den 1 januari 2021.
Skälen för förslaget: Det är angeläget att förordningen träder ikraft så snart som möjligt, då
betydande anslag har avsatts för stöd för en förhållandevis kort tidsrymd. Förordningen föreslås
därför träda ikraft den 1 januari 2021.
WWF tillstyrker förslaget med följande tillägg:
Om stödet skulle riktas till hela landets tätorter då räcker inte 50 miljoner kronor under 2021
och 200 mkr 2021 och 2023 särskilt långt. Med tanke på att det finns många tusen
tätortsområden i landet så är anslagen sannolikt för begränsade. Om det här faller väl ut som
WWF hoppas så behövs både högre anslag och långsiktighet så detta inte bara blir ett ”treårigt
projekt”. Gröna städer kommer vi behöva under en överskådlig framtid.
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