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Från Till 

Carolina Hillerdal Ljungqvist 

 

Stadsbyggnadsnämnden 

Sammanställning av remissvar till Grönstrategi 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-02-15 att skicka förslag till Grönstrategi 2022–2030 

till kommunala nämnder, kommunala råd, kommunala bolag samt berörda myndigheter och 

intresseföreningar.  

Remissvar har kommit in från 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

Järna kommundelsnämnd 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd  

Kultur - och fritidsnämnden 

Miljönämnden  

Omsorgsnämnden 

Tekniska nämnden 

Utbildningsnämnden 

Kommunala pensionärsrådet 

Telge AB 

Telge Fastigheter 

Tom Tits Experiment 

Region Stockholm  

Salems kommun 

 

Övergripande kommentarer/svar på återkommande synpunkter:  

• Projektledning tackar alla remissinstanser för många bra och konstruktiva synpunkter.  

• Ansvar har förtydligats under ”roller” samt i en sammanfattande tabell för punkterna 

under ”Behov av fortsatt arbete” för de olika målen. Mer precisa ansvar behöver arbetas 

fram av berörda kontor/bolag i det kommande åtgärdsarbetet.  

• Relation till andra politiska styrdokument har förtydligats under ”Grönstrategin som 

styrdokument”. Grönstrategin kan inte ge en fullständig redogörelse för hur de olika 

strategierna överlappar eller berörs av varandra.  

• Språkliga kommentarer och rättelser från remissen redovisas inte men har inarbetats i 

dokumentet. 

• Vissa kommentarer gällande övergripande styrning av olika styrdokument har inte 

kunnat besvaras inom ramen för Grönstrategin.  

• Kartor har uppdaterats och en kartbilaga med förtydligande kartor biläggs 

Grönstrategin.  
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Synpunkter i remissvar (sammanfattade) Svar/kommentar 

Kommunala nämnder   

Miljönämnden 

Anser att grönstrategin är relevant, att 

behovet av åtgärder för att stärka grön 

infrastruktur och biologisk mångfald är 

stora, samt att grönstrategin viktig att 

beakta så att en funktionell grön 

infrastruktur och hållbara ekosystemtjänster 

kan bibehållas och helst stärkas.  

 

Teknisk nämnd 

- innehållet i Grönstrategin behöver 

anpassas mer efter Södertälje kommun,  

- förtydliga gemensamma mål och 

anpassas till andra strategier, specifikt mål 

om byggande av 20 000 bostäder till 2036, 

samt mål om 30 ha etableringsklar mark/år 

enligt näringslivsstrategin,  

- Grönstrategin bör avvakta kommande 

översiktsplan,  

- förtydliga markägarperspektivet 

- konkretisera hur stor areal eller hur många 

procent mark som är skyddsvärd 

- belys ekonomiska konsekvenser 

-  förtydliga problematik med barriärer, 

belysning, buller samt behov av träd i 

gatumiljö. 

Synpunkter angående mål i andra strategier, 

kommunens roller inom grönstrategins 

område och konsekvenser har förtydligats i 

Grönstrategins inledande del. Detaljerade 

ekomiska konsekvenser behöver utföras i 

nästa skede när åtgärdsförslag tas fram. 

I arbetet har avstämningar gjorts med 

Översiktsplanens projektledning. 

 

Innehållet i Grönstrategin är avsett att 

fungera som ett av underlagen till 

kommande Översiktsplan och föreslår som 

fortsatt arbete att skyddsvärd natur ska 

pekas ut i ÖP. Benämning av områdena har 

ändrats från utredningsområden för 

naturskydd till utredningsområden naturvård 

och friluftsliv. Skyddsvärdet är beroende av 

det geografiska läget, markförhållanden på 

platsen och samhällsutvecklingen i övrigt, 

varför inga siffror för areal eller procent 

skydd har angetts.  
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Järna kdn:  

• Förvaltningen anser att 

remissversionen är ett konkret och 

användbart dokument med relevant 

innehåll och en läsvänlig sruktur.  

 

Förslag till förbättringar/tillägg:  

- naturum vid Farstanäs  

- rutin för att undvika avverkning av 

skyddsvärda träd på kommunal 

mark/kommunala bolags mark av misstag.  

- utvidgning av Moraåns naturreservat 

läggs till i listan på utredningsområden för 

naturreservat 

- lägg till karta med parker och 

naturområden för Järna tätort 

- förtydliga avgränsningar/kopplingar till 

andra styrdokument.  

Förslag om att utreda naturum vid Farstanäs 

är tillagt i mål 1.1 

 

Förslag till fortsatt arbete med att inrätta en 

trädgrupp och en trädpolicy är tillagt under 

mål 1.2.  

Ett område uppströms Nykvarnsdammen är 

tillagt i kartan på s 28.  

Kartor med grönområden för hela 

kommunen kommer att finnas tillgängligt i 

grönstrategins digitala kartmaterial. 

 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd,  

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

Utbildningsnämnden 

 

Synpunkter framförs gällande planering och 

utformning av förskole- och skolgårdar med 

utgångspunkt från gemensam 

tjänsteskrivelse och redovisas därför 

tillsammans.  

Mål 1.1 – Öka kunskapen om biologisk 

mångfald och grön infrastruktur.  

omfattar detta mål även den ordinarie 

undervisning enligt läroplan 

Mål 1.3 - Stärka och utveckla biologisk 

mångfald genom målinriktad 

markförvaltning och samarbeten 

I alla nya miljöer för förskola och skola görs 

en inventering av ekosystemtjänster genom 

Telge Fastigheter. Det är en uttalad 

målsättning att satsa på ekosystemtjänster i 

alla miljöer 

 

Avsnittet ”Roller och verktyg” har reviderats 

och skolan har lagts till.  

 

Telge fastigheters arbete med 

ekosystemtjänster på skolgårdar har lagts till 

i målområde 2.3. 

 

Texten har bearbetats utifrån synpunkterna.  

 

Avseende riktlinjer för tillgång till utemiljöer 

vid skolor och förskolor anser vi tt UN bör 

revidera riktlinjerna för utemiljö vid skolor 

och att Grönstrategin kan revideras för att 

anpassas efter denna när nya riktlinjer är 

antagna.  

 

Mål 2.2 Under mål 2.3 anges att allmänna 

grönområden inte kan ersätta den egna 

gården. 
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Mål 2.2 – Säkerställ tillgång till parker och 

närnatur vid planering av bostäder, 

förskolor och skolor  

kontoret anser att tillgången till goda 

utemiljöer för förskolor och skolor är 

viktigare än möjligheten till utflykter och 

utomhuspedagogik 

 

Mål 2.3 – Säkerställ tillgång till goda 

utemiljöer vid bostäder, förskolor och skolor 

Utbildningskontoret föreslår att riktlinjen om 

45 kvadratmeter per barn revideras för att 

anpassas efter Boverkets 

rekommendationer om 30 kvadratmeter 

utomhusyta per elev i grundskolan, 40 

kvadratmeter utomhusyta per barn i 

förskolan och en total storlek på minst 3000 

kvadratmeter, då kontoret har för avsikt att 

uppdatera riktlinjerna i Södertälje kommuns 

manualen för utemiljö.  

 

Kultur- och fritidsnämnden  

Framför synpunkter som främst berör 

formuleringar och förtydliganden, bland 

annat angående gröna miljöer med 

kulturhistoriska värden. Lyfter fram att 

gröna kulturmiljöer ingår i styrdokumentet 

”Inventering av kulturmiljöer i Södertälje 

kommun”. 

 

Rättelser enligt kommentarerna har införts i 

Grönstrategin 

 

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje är 

tillagd i listan över angränsande 

styrdokument. 

Omsorgsnämnden 

Betonar vikten av tillgänglighetsperspektivet 

under målområde 2 samt klimatanpassning 

mot värmeböljor under målområde 3 och 

behov av medborgardialog och inflytande 

för grupper i samhället som har 

funktionsnedsättningar eller svårt att få sina 

behov tillgodosedda.   

Grönstrategin har förtydligats på ett par 

ställen inom målområde 2 och 3, avseende 

tillgänglighetsperspektiv och 

medborgardialog. 

 

 

Kommunala pensionärsrådet 

Rådet anser att det är en väl genomarbetad 

plan, men saknar i strategin 

ekovattentjänster som kan nyttjas i 

behandlingen av grått avloppsvatten. 

Behandling av avloppsvatten ingår inte i 

Grönstrategin, denna fråga hanteras i VA-

plan och - policy. 

Telgekoncernen  
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Telge AB 

Väl genomarbetat styrdokument 

 

Förbättringsförslag 

- Synkronisera målarbetet bättre mot Mål 
och Budget och miljö- och 
klimatstrategin.  

- Grönstrategin borde vara en 
handlingsplan under miljö- och 
klimatstrategin.  

- Tydliggör koppling till folkhälsostrategin 
- Förslag att lägga till globala målet 13: 

Bekämpa klimatförändrningarna. 
Förtydliga kopplingen mellan 
ekosystemtjänstrgrupperna och 
strategins målområden.  

- Hur ska vi mäta att vi tar oss mot 
målen? 

- Förslag om att göra checklista för 
utvecklingspunkter och nulägen.  

- Förtydliga målgrupper och hur 
medborgare får information.  

- Kommunkoncernen behöver tillgång till 
samma kartor som medarbetare på 
kommunen.  

- Förtydliga strategin avseende 
nyplantering i befintliga områden.  

- Betona vikten av samarbeten och 
positiva synergier mellan Telge 
koncernens bolag och kommunens 
inom markförvaltning.  

- Arbetsprocesser behöver genomlysas 
för att ge förståelse för var och hur 
påverkan kan nås.  

Målformuleringen har anpassats till  miljö- 

och klimatstrategin. 

Att göra grönstrategin till en handlingsplan 

har diskuterats under projektets gång, men 

landat i att göra en strategi i enlighet med 

uppdraget.   

Kopplingar till andra strategier och globala 

mål samt ekosystemtjänster har 

förtydligats/utvecklats.  

Vilka konkreta åtgärder, ansvar och 

uppföljning som behövs för att nå målen 

måste respektive kommunal verksamhet 

eller Telge bolag precisera inom sina 

affärsplaner, verksamhetsplaner eller 

handlingsplaner. Styckena Förslag till 

fortsatt arbete samt inriktning, ska ses som 

ett stöd för att formulera åtgärder.  

Checklistor är ett bra förslag som är viktigt 

för handlingsplaner och verksamhetsplaner. 

Varje verksamhet behöver formulera mål 

utifrån sina prioriteringar och verksamheter. 

Checklistan/uppföljningen behöver därför 

ske i nästa steg.   

Information och vägledning finns under 

målområde 1.1. Hur det ska preciseras 

behöver arbetas fram under kommande 

åtgärdsarbete. Tex kan plattformarna 

odlingsportalen eller hållbara Södertälje 

kompletteras med ytterligare vägledning till 

medborgare.  

Behov av tillgänglighet till kartmaterial fråga 

tas upp under förslag till fortsatt arbete i 

målområde 1.1.  

Nyplantering i befintliga områden det har 

förtydligats under mål 2.4 samt målområde 

3. 

 

Ett förslag till fortsatt arbete angående 

samarbeten har lagts till i kap 3.1.  
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Telge fastigheter:  

Viktigt att ta reda på ett träds syfte i miljö. 

Lyft regnvatten som en tillgång på boenden 

och i skolor. I nyutveckling av ett område är 

det ju mycket lättare och då är SBK med 

och styr, men i förtätningssammanhang är 

det upp till bygglov då att se till att strategin 

uppfylls? 

 

Beskrivningar har förtydligats under 

målområde 3. Förtätning kan ske genom 

bygglov i befintliga planer eller genom att 

nya detaljplaner tas fram.  

 

Tom Tits Experiment 

- Grönstrategin upplevs som välskriven, 
lättillgänglig och relevant 

- Grönstrategin upplevs mer som en 
handlingsplan som borde ligga under 
och harmonieras med Miljö- och 
klimatstrategin.  

- Tom Tits borde likt naturskolan anges 
som en källa och lösning på 
kunskapsspridning till såväl skolor som 
allmänheten. 

Svar: Tom tits har lagts till under målområde 

1.1. 

 

  

Andra kommuner och myndigheter  

Svar från andra myndigheter och 

kommuner 

 

Region Stockholm 

 
Region Stockholm anser att förslaget ligger 
i linje med den Regionala utvecklingsplanen 
för Stockholmsregionen (RUFS 2050) (LS 
2015-0084), avseende sammanhängande 
grönstruktur och robust vattenmiljö och 
klimat.  

 

Region Stockholm anser att det regionala 
och mellankommunala perspektivet kan 
utvecklas och förtydligas i strategin i såväl 
text som kartor. 

 

 

Kartor och text har förtydligats med det 

mellankommunala perspektivet, i inledning 

och målområde 1.  

 

Salems kommun 

Salems kommun har inte några synpunkter 

på förslaget till grönstrategi.  

 

 

 


