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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över ”Förslag till föreskrifter och
allmänna råd om bidrag för grönare städer och ansökningsblankett för
bidraget”
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade
remiss. Synpunkterna redovisas i detalj i den svarsfil som Boverket önskat svaren samlade i
(bilaga) och summeras nedan övergripande. Folkhälsomyndigheten har följande att anföra.
Generella synpunkter

Folkhälsomyndigheten ser att mycket positivt kan komma ut av den förordning om bidrag för
grönare städer som antogs av regeringen i slutet av 2017. En satsning på grönare städer kan ha
en positiv inverkan på faktorer i såväl den fysiska som den sociala stadsmiljön och det kan
därmed också bidra till en mer jämlik folkhälsa. Ett bidrag av detta slag kan ha särskilt stor
betydelse för de kommuner som har begränsade resurser att lägga på satsningar på att utveckla
grönytor och det är då extra viktigt att de aktuella ansökningsunderlagen är lätta att förstå och
fylla i.
Folkhälsomyndighetens synpunkter rör den framtagna ansökningsblanketten medan inga
synpunkter lämnas på de föreskrifter/allmänna råd som Boverket tagit fram och inte heller på
den konsekvensutredning som har gjorts.
Synpunkter på ansökningsblanketten

Folkhälsomyndigheten lämnar synpunkter på åtta av de delar som ingår i den här framtagna
ansökningsfilen. Samtliga dessa handlar om förslag till förtydliganden, tillägg till text och
tydligare skrivningar i enskilda frågor – allt i syfte att göra ansökningsblanketten så begriplig
som möjligt. Nedan ges två exempel på detta;
I fråga 11c ska den sökande med kryss ange om projektet främjar innovativ stadsgrönska,
mångfunktionell stadsgrönska respektive resurseffektiv stadsgrönska. Folkhälsomyndigheten ser
det inte självklart vad som skiljer dessa tre alternativ åt och föreslår att Boverket exemplifierar
vad respektive alternativ står för.
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I fråga 11d ska de sökande med kryss ange om projektet förbättrar stadens robusthet, resiliens,
lokalklimat, motståndskraft (mot översvämningar) samt biologiska mångfald.
Folkhälsomyndigheten har svårt att se skillnader i begreppen robusthet, resiliens respektive
motståndskraft och föreslår att Boverket omformulerar och utvecklar svarsalternativen så att det
blir tydligare vad som kännetecknar dem och skiljer dem åt.

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Britta Björkholm. I den slutliga
handläggningen har enhetschefen Agneta Falk Filipsson deltagit. Utredaren Chatrine Höckertin
har varit föredragande.
Enligt Folkhälsomyndighetens beslut

Chatrine Höckertin
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