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Medborgarenkät
Denna bilaga är en sammanfattning av medborgarenkäten från sommaren 
2020.

Vilket är ditt bästa grönområde?
Vilket är ditt smultronställe i Bollnäs kommun? Till grönstruktur och 
grönområden räknas alla ytor med grönska i främst tätortsnära miljöer. 
Det kan vara anlagda parker, lekplatser, badplatser, utegym, motionsleder 
i skogen, utkiksplatser, elljusspår, idrottsytor, fotbollsplaner, bostadsgårdar 
samt gatumiljöer som gång- och cykelstråk, gator och torg.
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Det finns smultronställen i hela kommunen. Den populäraste platsen är 
Långnäs. Bolleberget och Forsön är också mycket uppskattade platser i 
kommunen. Långnäs fungerar som stadens lunga, en tillgänglig oas för 
en stor del av befolkningen. Det finns en mängd funktioner och starka 
möjligheter till möten mellan olika samhällsgrupper.

Programmet vill lyfta ett enkätsvar om Hoberget, inkluderat Solrosen: 
”Inom gångavstånd för centrala Bollnäs, Gärdet, Blomkransen, Brånan för 
rekreation, skogsmiljö, aktiviteter. Ett viktigt område för generations-, kultur- 
och socioekonomiskt gränsöverskridande och integrerande verksamhet.”

Orden i ordmolnet visar de platser som medborgarna tycker bäst om. 
Ju större ordet är, desto fler anser platsen som deras smultronställe.



Varför?
Beskriv varför du valt just detta smultronställe.

Svaren nedan beskriver vad det är i en miljö som invånarna uppskattar och 
som är viktigt att ta vara på samt förbättra när grönstrukturen utvecklas.

 • Tillgänglighet i form av närhet, korta avstånd men också anpassat för  
 funktionsnedsatta

 • Välskötta och vackra miljöer

 • En oas nära staden, en ”lunga”

 • Tillgång till natur och att få ta del av dess liv, plats för återhämtning  
 och lugn, vara för sig själv

 • Tätortsnära parker, natur och bad

 • Mångfunktionalitet samt att flera funktioner kan kombineras, till   
 exempel kunna träna medan ens barn leker bredvid

 • Rekreation och platser anpassade till alla åldrar och förutsättningar

 • Tillgång till längre promenader eller löpturer samt stora ytor för   
 spontanaktivitet

 • Ytor där alla människor oavsett förutsättningar kan samlas och   
 mötas, främst informellt men även platser för evenemang

 • Närhet till vatten, utsikt och historisk prägel

Vad saknar du i Bollnäs kommun?
Finns det något du saknar när det kommer till grönstruktur, gröna miljöer i 
främst tätortsnära lägen?

 • Satsningar i hela kommunen och parkeringar vid grönområden

 • Skyltar med information om till exempel platsens växter, digitala   
 kartor eller app med målpunkter

 • Saknar tillgänglighetsanpassade miljöer samt skugga och belysning  
 vid lekplatser och sittplatser

 • Vinteranpassad lek och annorlunda lekytor, nytänk anpassa till lite   
 äldre barn/ungdomar

 • Liten isbana centralt, kanske på torg, hundrastgårdar

 • Välskötta offentliga toaletter och sopkorgar

Grönstrukturprogram bilaga 2 3



Vad kan vi förbättra?
Vilka frågor kopplade till grönstruktur tycker du att Bollnäs kommun bör 
prioritera?

Grönska
 • Mer stadsodling, kolonilotter, community gardens. Ätliga växter i   

 parker

 • Stödja och främja pollinerare mer, tex mer ängsmark, bärbuskar och  
 fruktträd, anlägga fågelholkar och insektshotell

 • Mer variation av växter, högre biologisk mångfald - mer perenner,   
 buskar och träd, mer träd i stadsmiljön, stora träd, mer träd som ger  
 skugga

 • Mer grönska i stadsbilden, i centrum, och mer planerad grönska, det  
 vill säga anlagda parkmiljöer

 • Små parker där en kan sitta och njuta av blomster men också större  
 stadspark, stadsträdgård med möjlighet till picknick, fika

 • Ett finare, grönare torg – Brotorget

 • Högre kvalitet på parker – se Enköping

 • Tydlig funktion på kommunens ytor, inte slentrianmässigt klippta   
 gräsytor, till exempel använda hästdragen ”klippning”, betesdjur   
 istället för klippning, tex i Bollebacken

 • Infarterna snyggas till med hjälp av grönstruktur, även andra   
 trafikmiljöer samt snygga upp och tillgängliggör Ljusnans stränder i  
 tätorten, vildvuxet

 • Fler naturskogar med djurliv

Ytor för människor, aktivitet
 • Fler platser som är anpassade till alla grupper i samhället, tex   

 för äldre, ungdomar – speciellt tjejer samt mötesplatser där olika   
 samhällsgrupper kan mötas

 • Fler lugna miljöer, minska stress och bättre skötsel, undvik att låta   
 platser förfalla

 • Mindre bilanpassning, mer gånganpassat, speciellt fokus på att   
 förbättra barn och ungas rörelsestråk

 • Fler funktioner på offentliga platser – det är mycket uppskattat

 • Skapa bättre sammankopplade promenadstråk/leder/motionsspår plus  
 underhåll/skötsel

 • Mer gratis vinterlek/aktivitetsytor, isbana, längdskidsspår och   
 förbättra kvalitet på lekplatser plus annorlunda lek, tex balans- och   
 hinderbana

 • Lek vid utegym – så att både barn och vuxna kan vara aktiva
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 • Bättre möjlighet till en aktiv livsstil för både barn och vuxna i   
 naturen, tex trygga löpspår och promenadstråk

 • Fler sittmöjligheter, tex på stråket Karlslund-Långnäs

 • Bättre information – vägvisare, om målpunkter och naturen,   
 ekosystemtjänster = värden, info om rättigheter och skyldigheter   
 allemansrätten

 • Grönska bostadsnära – även på bostadsgårdar. Vill ha sittplatser och  
 grillplatser både i den offentliga miljön och på bostadsgårdar

 • Utveckling av Onbacken, bättre stigar och leder i Kilafors,    
 Knöttas, se över Hoberget, rensa, klipp oftare discgolfbanan   
 samt grönområden på Gärdet

Gång- och cykelstråk samt kollektivtrafik
 • Utveckla gång- och cykelstråk, främst i ytterområden, miljötänk samt  

 säkrare övergångsställen och cykelvägar till gröna områden 

 • Bättre belysning, främst gång- och cykelvägar, leder tex längs   
 stranden Karlslund-Långnäs, Vallsta-Orbaden

 • Fler sittplatser längs stråk, fler rastplatser längs vägar som även kan  
 utnyttjas av cyklister

 • Tryggare miljöer, främja barn och ungdomars aktiva resande

 • Cykelväg Bollnäs-Arbrå-Vallsta, till Alfta/Edsbyn, Söderhamn,   
 Kilafors, Röste-Bollnäs, på Gärdet

 • Cykelmöjlighet genom Lotteforsskogen och Åsberget

Minska buller kring grönområden, uppmuntra till hållbart resande till 
grönområden, tex kollektivtrafik som stannar vid grönområden.

Hur har medborgarenkäten påverkat grönstrukturprogrammet?
Mycket av de synpunkter och idéer som framförts av medborgarna har tagits 
upp i strategierna för grönstrukturprogrammet. Här följer några exempel:

Kommunen ska stärka samverkan kring grönstruktur inom    
organisationen, med enskilda samt med lokala, regionala och    
nationella samarbetsparter
Grönstrukturprogrammet föreslår att en metod för att uppnå strategin är att 
involvera medborgare i skötsel och planering, vilket främjar bland annat 
möten, integration och kan möjliggöra för exempelvis stadsodling. Det 
främjar delaktigheten i samhället och bidrar förhoppningsvis till mindre 
skadegörelse och fler innovativa gröna inslag i livsmiljön.
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Kommunen ska stärka samverkan och samspel mellan grönstruktur,   
infrastruktur och bebyggelsestruktur
Denna samverkan grundar för att kunna genomföra många av de förslag 
som medborgarna givit. Exempelvis att skapa tätortsnära gröna miljöer, 
vackra och trevliga motionsspår och gång- och cykelstråk genom att 
dessa kombineras med grönska. En samverkan där gröna frågor kommer 
in tidigt öppnar för fler träd i gatumiljön. Träden bidrar med viktiga 
ekosystemtjänster som skugga, sänkande av lokaltemperatur och hantering 
av dagvatten med mera.

Kommunen ska stärka de gröna sambanden och kopplingarna mellan  
grönområden för att skapa en sammanhängande, stark och hållbar   
grön infrastruktur
Medborgarnas önskningar om sammanhängande gång- och cykelvägar och 
motionsspår samt möjlighet att cykla och gå mer kan skapas genom denna 
strategi. Gröna samband stärker biologisk mångfald och pollinerare.

Kommunen ska nyttja och utveckla ekosystemtjänster som grönskan   
bidrar med i befintliga grönområden samt i nya
Främjande av ekosystemtjänster innebär i princip möjliggörande av allt det 
som framkommit i medborgarenkäten. Strategin beskriver metoder för att 
säkerställa och öka förståelsen för ekosystemtjänster, vad det innebär och 
varför de är så viktiga.

Kommunen ska säkerställa god tillgång och nåbarhet till parker och   
grönområden
God tillgång och nåbarhet handlar om att det ska vara nära till gröna miljöer 
samt att det är tillgängligt och orienterbart. Det innefattar att det ska finnas 
sittplatser, det ska vara möjligt att gå, cykla och/eller åka kollektivt till dem, 
att ytor har tydligare funktion samt att det finns många funktioner i de gröna 
miljöerna. Alla dessa är egenskaper som medborgarna lyft.

Kommunens parker och grönområden ska ha ett varierat och    
kvalitativt innehåll
Många medborgare har framfört att de vill se mer variation i gröna miljöer, 
både gällande växter och funktioner. Denna strategi syftar till just det. Bland 
annat stadsodling, vinterlek och plats för möten samt vackra och välskötta 
miljöer inryms i strategin.

Kommunen ska verka för att sprida kunskap och inspiration om  
ekosystemtjänster och grönstrukturens positiva effekter både inom   
organisationen och till sina invånare
Medborgarnas förslag såsom vägvisare, informationsskyltar, digitala verktyg 
som kartor över grönområden är möjliga metoder för att uppnå strategin. 
Att sprida kunskap och inspiration om exempelvis ekosystemtjänster är 
en viktig del för att skapa engagemang och samverkan, vilka kommer att 
behövas eftersom en fungerande och god grönstruktur är ett samarbete 
mellan kommunen, som äger en del av grönstrukturen och de som äger den 
resterande grönstrukturen. 
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Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara. Hållbar stads- och tätortsutveckling omfattar hållbart byggande och 
planering där offentliga platser såsom parker, aktivitetsytor och torg ingår.

Delmål 11.4 
Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.

Delmål 11.7 
Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och 
tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och 
barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Målet innebär att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och deras konsekvenser.

Delmål 13.1
Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till 
klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.

Delmål 13.2
Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Målet innebär att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem, hållbart bruka skog, bekämpa ökenspridning, 
hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk 
mångfald.

Delmål 15.1
Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i 
sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och 
torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella 
överenskommelser.

Ramverk

Agenda 2030
De globala hållbarhetsmål som berör grönstrukturprogrammet är:



Delmål 15.5
Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av 
naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 
skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

Delmål 15.9
Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden 
i nationella och lokala planerings- och utvecklingsprocesser, strategier för 
fattigdomsminskning samt räkenskaper.

God bebyggd miljö
Riksdagen antog 1999 nationella miljökvalitetsmål, varav ett av dem är God 
bebyggd miljö. Målet ska fylla människors och samhällets behov genom 
att erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar samhällsutveckling. 
Det handlar bland annat om att utveckla hållbart resande som gång- och 
cykeltrafik samt att säkra natur- och grönområden med god kvalitet och 
tillgänglighet i bostadsnära lägen. Det handlar om att bevara, använda och 
utveckla kulturella, historiska och arkitektoniska arv vilka också finns i den 
gröna miljön. Målet innefattar även skapandet av en god vardagsmiljö som 
stödjer människans behov, trivsel och som är attraktiv och bidrar till bättre 
hälsa och säkerhet. 

Bollnäs kommuns lokala miljömål är under revidering för tiden då 
grönstrukturprogrammet framtagits. Nya lokala miljömål tas fram inom 
programmet för ekologisk hållbarhet och förväntas antas under 2022. I 
programmet för ekologisk hållbarhet finns mål som samspelar med detta 
grönstrukturprogram.

Etappmålet Hållbar stadsutveckling
Regeringen har antagit etappmål för att underlätta arbetet med 
miljökvalitetsmålen. Målen motiverar och förtydligar arbetet med hållbar 
stadsutveckling. Ett grönstrukturprogram kan vara ett bra verktyg och metod 
för att uppnå etappmålet. Kring grönstruktur säger målet:

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.”

Lagstiftning som berör grönstruktur
De lagar som rör grönstrukturprogrammet är Plan- och bygglagen, 
Miljöbalken och till viss del Kulturmiljölagen.

Plan- och bygglagen
Grönstrukturen är enligt plan- och bygglagen jämställd med infrastrukturen 
och bebyggelsestrukturen vilket innebär att den ska ha en lika framträdande 
roll som de andra två vid all samhällsbyggnad. Med hjälp av detaljplaner kan 
värdefulla grönområden skyddas från exploatering. Grönstruktur ses som ett 
allmänt intresse och styrs därmed av 2 kap. PBL.
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2 kap. 3 § PBL
De som bor i sammanhållen bebyggelse behöver ha nära till parker 
och andra grönområden. Natur- och kulturvärden och miljö- och 
klimataspekter ska främjas genom att skapa estetiska värden i livsmiljön 
och att bebyggelseområden, grönområden och kommunikationsleder är 
sammanhängande och anpassade till sin funktion. Livsmiljön ska även vara 
tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper.

2 kap. 6 § PBL
När bebyggelse planeras och byggs ska påverkan på stads- och 
landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen beaktas och 
bebyggelsen anpassas till denna. I lagtexten står att hänsyn även ska tas 
till ”intresset av en god helhetsverkan”, vilket innebär ett samspel mellan 
grönstruktur och bebyggelsestruktur som både stärker dessa och skapar en 
god livsmiljö.

2 kap. 7 § PBL
Parker och andra grönområden, samt torg, gator och vägar ska finnas inom 
eller i nära anslutning till sammanhållen bebyggelse.

Miljöbalken
Flera delar i miljöbalken rör grönstrukturplaneringen. Nedan följer utdrag ur 
lagen.

3 kap. 6 § MB
Mark- och vattenområden samt annan fysisk miljö som är av betydelse 
för allmänheten, till exempel genom dess höga natur- eller kulturvärden, 
friluftslivsvärden eller riksintressen ska så långt som möjligt skyddas mot 
påtagliga skador. Behovet av att grönområden finns inom och i närheten av 
tätorter är särskilt viktigt att beakta enligt paragrafen.

5 kap. 1 § MB
Reglerar de föreskrifter om mark-, luft- och vattenkvalitet eller miljön i 
övrigt som regeringen avgör behövs för att långsiktigt skydda men också 
avhjälpa skador på människors hälsa eller miljön.

Kulturmiljölagen
Lagens uppgift är att bevara en mångfald av kulturmiljöer till nuvarande och 
kommande generationer. Det är förbjudet att utan tillstånd ändra, flytta eller 
skada en fornlämning. 

Det är länsstyrelsen som ansvarar för skydd av fornlämningar. 
Fornlämningar kan till exempel vara gravfält, lämningar av boplatser och 
ruiner. Till fornlämningar kan ett område omkring själva fornlämningen 
också skyddas, för att skydda fornlämningen från förstörelse. Därmed kan 
också grönska ingå i fornlämningens område.
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Vad säger översiktsplanen?
Bollnäs kommun antog 2015 en översiktsplan för hela kommunen. Där har 
kommunen formulerat mål för att verka för en hållbar samhällsutveckling 
som att tillgodose nuvarande behov utan att äventyra kommande 
generationers behov, att ta hänsyn till klimatförändringar och att hushålla 
med mark och vatten. I översiktsplanen poängteras också att kommunens 
utveckling ska ske med så liten påverkan på levande organismer och 
deras livsmiljöer som möjligt, att samverka ekonomiska, ekologiska 
och rekreativa värden i kommunens skogsområden samt att sköta och 
vårda rekreationsområden och bevara kulturmiljöer. Vid planering, 
utformning och skötsel av utemiljön ska biologisk mångfald främjas. Ett 
grönstrukturprogram är ett viktigt underlag för att uppnå dessa mål.

Ekosystemtjänster och delaktighet
Kommunens ställningstagande kring ekosystemtjänster är att en väl planerad 
grön infrastruktur är en grundpelare för att säkerställa ekologiska samband 
som till exempel medger pollinerande insekter att förflytta sig mellan olika 
biotoper. 

Översiktsplanen presenterar också mål som berör folkhälsa, kultur och fritid, 
delaktighet, tillgänglighet och jämställdhet. Kommunen ska bland annat 
verka för ett rikt kultur- och fritidsaktivitetsutbud och att utformningen av 
den fysiska miljön ska främja fysisk aktivitet för alla. Oavsett utbildning, 
socioekonomisk status, samhällsgrupp, kön, etnisk bakgrund eller 
funktionsnedsättning ska invånarna kunna delta i samhällsplaneringen och 
utnyttja dess beståndsdelar.

Strategier som rör grönstruktur
En av strategierna för natur- och kulturmiljö:

 • I tätortsnära skogsområden ska skogens sociala värden prioriteras   
 framför dess produktionsvärden. 

Angående grön infrastruktur finns två strategier formulerade:

 • Kommunens gröna infrastruktur ska bevaras och utvecklas vid   
 planering och utveckling av tätorter, mark och vatten. Förutom att   
 understödja biologisk mångfald och möjliggöra spridningsvägar för  
 växter och djur, ska den gröna infrastrukturen nära tätorterna även ge  
 rekreationsmiljöer och ha fler funktioner som exempelvis områden   
 för fördröjning av dagvatten.

 • Kommunen ska verka för att förstärka de ekologiska sambanden i   
 kommunen, samt utreda möjligheten att ta fram en     
 grön infrastrukturplan.

Fler strategier som rör grönstrukturprogrammet:

 • Kommunen ska verka för en jämställd och demokratisk medverkan  
 i kultur- och fritidsliv där mångfald och mötesplatser prioriteras.   
 Ekonomiska ojämlikheter eller funktionsnedsättningar ska inte vara  
 ett hinder för att delta i samhälls-, kultur- och fritidslivet.
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 • Kommunen ska bevara och utveckla viktiga områden för friluftsliv  
 och naturupplevelser och verka för att verksamheter, friluftsområden  
 och anläggningar utvecklas utifrån ett helårsperspektiv.

 • Bollnäs kommun ska verka för att utformningen av den fysiska   
 miljön inte ska vara ett hinder för någon att vara fysiskt aktiv. 

 • Tillgängligheten till anläggningar för friluftsaktiviteter och idrott ska  
 förbättras kontinuerligt.

 • Vid planering och gestaltning av offentliga platser ska hänsyn tas till  
 fysisk och psykisk trygghet.

 • Fler spontan-/näridrottsplatser ska byggas på strategiskt lämpliga   
 platser för att öka befolkningens fysiska aktivitet.

 • Vid planering, samt vid om- eller nybyggnation ska möjligheterna för  
 integration mellan barn från olika områden främjas.     
 Spontanidrottsplatser i tätorterna kan fylla en viktig roll för    
 integration och barns utveckling.

 • Kommunen ska verka för att barn själva ska kunna påverka utbudet  
 av aktiviteter samt ges stöd och förutsättningar för en god hälsa och  
 skola.

 • Kommunen ska bidra till att äldre har möjlighet att vara fysiskt,   
 intellektuellt och socialt aktiva, till exempel genom att avhjälpa   
 hinder i den fysiska miljön.

Vid planering av nybyggnation eller reparationer och underhåll av allmänna 
platser och lokaler ska så kallade enkelt avhjälpta hinder åtgärdas, läs mer i 
Boverkets vägledning Enklare utan hinder.
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