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HSB Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på ovan nämnda 

promemoria.  

HSB är en kooperativ demokratisk idéburen organisation som ägs av drygt 650 000 medlemmar 

och 4 000 bostadsrättsföreningar. I snart 100 år har HSB verkat för det goda boendet där vinsten 

går tillbaka till byggandet och förvaltningen av bostadsrättsföreningar.  

HSB har som två övergripande strategier att år 2030 ha nära noll i klimatpåverkan och vara 

anpassat till ett förändrat klimat och ha en hållbar och resurseffektiv medlems- och 

affärsverksamhet som optimerar vårt bidrag till en hållbar utveckling och minskar vårt 

beroende av begränsade resurser. 

HSB ser positivt på, och arbetar med, ekosystemtjänster såväl i vår nyproduktion som i 

förvaltningen av bostäder. Naturen och dess ekosystem skapar ekologiska funktioner som i sin 

tur ger ekosystemtjänster som skapar långsiktig stabil nytta för samhället. Vi är beroende av en 

arbetande natur för vår existens.  

HSB står bakom miljökvalitetsmålen och de etappmål som rör stadsgrönska och 

ekosystemtjänster i stadsutveckling: 

• Integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. 

En majoritet av kommunerna ska senast år 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska 

och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer 

och tätorter. 

• Metod för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. 

Kommunerna ska senast år 2020 ha tillgång till en utvecklad metod för att ta tillvara 

och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, 

byggande och förvaltning i städer och tätorter. 

HSB ser därmed i grunden positivt på ett stöd som bidrar till ett långsiktigt främjande av 

stadsgrönska och ekosystemtjänster, men ser med tveksamhet på en del av detaljerna i förslaget. 

Är det till exempel nödvändigtvis så att det är i de så kallade utsatta områdena som bristen på 

grönska är som störst? Dock är det givetvis positivt om stödet resulterar i trygga, trivsamma och 

inkluderande utemiljöer där befintliga ytor kan förbättras. Därmed skulle en del begrepp så som 

allmänt tillgängliga platser och gröna ytor för barns utevistelse med fördel kunna förtydligas, 

och trygghetsskapande åtgärder tydligare ingå i regelverket.  

http://www.hsb.se/
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HSB ser dessutom att minimibeloppet med fördel sänks för att ge fler åtgärder möjlighet att få 

tillgång till stödet och underlätta tillskapandet av ytor där man med en mindre satsning kan 

skapa trygghet, främja barns rörelse och gynna ekosystemtjänster.  

 

 

Anders Lago, ordförande 

HSB Riksförbund 


