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1. Förord  

Allt fler människor i hela världen flyttar till städer och tätorter. När städerna ska 
ge utrymme för fler ställs också nya krav på stadsutvecklingen. Behovet av 
hållbara visioner och kunskap ökar. I visionen Framtidens Kumla 2025 anges att 
Kumla ska vara klimatsmart kommun som arbetar för ett hållbart samhälle 
genom att satsa på miljövänliga alternativ och nya tekniska lösningar. Bevarandet 
av den uppskattade småstadskänslan ska kombineras med att växa smart. 
Framtidens Kumla behöver ha en ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 
Markanvändningen måste vara genomtänkt. I framtidens Kumla måste det finnas 
förutsättningar för såväl ekonomisk tillväxt som fungerande ekosystem och 
attraktiva livsmiljöer.  

Gröna och blå delar i stadsbilden bidrar till att skapa den attraktiva staden. Till 
attraktiva Kumla kommer skattebetalare, turister och investerare. Här i den 
moderna småstaden väljer människor att bosätta sig, arbeta och låta sina barn 
växa upp.  

Stadsparken och Kvarntorps friluftsområde är två gröna favoritplatser bland 
medborgarna i Kumla1. Sådana gröna och blå offentliga rum spelar stor roll för 
marknadsföringen av Kumla som en attraktiv kommun.  

God folkhälsa skapar hållbarhet. Det gröna i staden skapar möjligheter för 
psykisk återhämtning, minskad stress och ökad fysisk aktivitet vilket gör 
människor friskare, ökar livslängden och skapar en bättre samhällsekonomi.  

Grönytor och vattendrag kan på flera sätt hjälpa oss med att hantera 
klimatutmaningarna. De ekosystem som ges utrymme i stadens grönska kan på 
ett effektivt och billigt sätt lösa många av dagens urbana problem genom till 
exempel fördröjning av dagvatten, hantering av översvämningar, 
temperaturreglering, luftrening och bullerreducering. I stadens gröna miljöer kan 
en variation av växter och djur rymmas. Genom att satsa på grönska kan Kumla 
anpassas till de behov som uppstår genom klimatförändringarna, mildra dess 
effekter och samtidigt bevara småstadens vänliga karaktär och lummiga 
attraktivitet.2  

För att Kumla ska lyckas med att växa smart krävs kunskapsutveckling och mod i 
beslutsfattandet. Idag skriver vi 2017. Det är nu vi formar framtidens Kumla.  

 
 
 
 
 
  

                                                           
1 Enligt en undersökning vid Kumlamarken i maj 2016. Underlaget var dock för litet för att 
några långtgående slutsatser ska kunna dras.  
2 Hela staden – Argument för en grönblå stadsbyggnad. 2011. Movium, SLU & Lunds kommun 
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2. Vad är Program för Gröna Kumla? 

Programmet anger inriktningen för planeringen av det gröna i Kumla kommun 
under de kommande åren. De principer som anges här ska appliceras i 
samhällsbyggandet och utgöra underlag till översiktsplanering, detaljplaner och 
till handlingsplaner som rör utvecklingen av Kumlas gröna miljöer, exempelvis 
frilutslivsplan. Programmet ska bidra till att kommunen växer smart såsom 
Vision 2025 anger. Genom att följa de principer för det grönas utveckling som 
anges i detta dokument finns förutsättningar att vara en klimatsmart kommun 
som arbetar för ett hållbart samhälle. 

På lång sikt ska effekterna av programmet generera en bättre planering för att 
erbjuda god bebyggd miljö i det urbana landskapet, rikare biologisk mångfald i 
det öppna kulturlandskapet samt erbjuda ekologiska lösningar på 
kommunaltekniska frågor.  

Läsanvisning  

Programmet inleds med kortfattad beskrivning av kommunens landskap och 
bebyggelsens karaktäristika för att sedan leda över till ett antal principer för 
utvecklingen av det gröna och det blå i Kumla kommun. 

Dokumentets sista del utgörs av en redogörelse av de styrdokument som ligger 
till grund för programmet samt en beskrivning över processen för att ta fram 
principerna för utvecklingen av det gröna och blå.  

Principer för utvecklingen av det gröna och blå  

Det finns sju principer för det grönas och blåas utveckling beskrivna i följande 
kapitel. Genom att följa dem finns förutsättningar att vara en klimatsmart 
kommun som arbetar för ett hållbart samhälle så som kommunens vision anger. 
Det mest angelägna är att utveckla styrdokumenten som används i 
samhällsplaneringen för att bevara småstadskänslan och växa med ekonomisk, 
ekologisk och social hållbarhet.  
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3. Arbeta strategiskt med det gröna och blå i 

samhällsplaneringen 

För att Kumla ska behålla sin attraktivitet behöver marken  och miljön användas 
klokt. På så sätt kan ekonomisk tillväxt och fungerande ekosystem bibehållas. 

Ekologisk kompensation används i kommunal planering för att beskriva olika 
typer av åtgärder syftar till att kompensera förluster av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster när områden planläggs enligt Plan- och bygglagen (PBL). 
Ekologisk kompensation kan till exempel ske genom skötselåtgärder, 
restaurering av skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer eller genom att 
långsiktigt skydda naturområden som tidigare saknat skydd. Kompensation ska 
vara den åtgärd som används i sista hand efter att andra överväganden gjorts 
eftersom den sällan kan vara fullgott alternativ.  

För att kunna arbeta med kompensationsåtgärder krävs kunskaper i exempelvis 
ekologi och framtagna modeller att arbeta utifrån. Genom ett kunskapsbaserat 
och systematiskt sätt att arbeta får tjänstepersonerna stöd i planera för de 
kompensationsåtgärder som behövs. Det kan exempelvis ske med hjälp av  

 Grönytefaktorer3  

 Kvalitetsprogram med t.ex. krav på hållbara byggmaterial, 
energianvändning, återvinning, utemiljö, tillgänglighet4 

 Ekosystemtjänster5  

Ekosystemtjänster är de många saker som naturen kan bidra med. 
Ekosystemtjänster är att växter renar luft, buskar dämpar buller, reglerar 
temperatur, bin som pollinerar grödor, bakterier och maskar som gör jorden 

                                                           
3 Se ex http://stadsbyggnad.org/2015/sa-tillampar-du-gronytefaktorn/  
4 Se ex Kvalitetsprogram Hovshaga Centrum Växjö kommun, bilaga 1  
5 Se ex Skellefteå kommun, bilaga 2 

Naturvårdsverkets indelning av 

ekosystemtjänsterna (med exempel): 

 Försörjande: spannmål, dricksvatten, trävirke, 

bioenergi. 

 Reglerande: luftrening, pollinering, 

klimatreglering 

 Kulturella: friluftsliv, hälsa, naturarv och turism. 

 Stödjande: för att övriga tjänster ska fungera, 

t.ex. fotosyntes, bildning av jordmån, 
biogeokemiska kretslopp. 

Källa: www.naturvardsverket.se 

 

http://stadsbyggnad.org/2015/sa-tillampar-du-gronytefaktorn/
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bördig. Ekosystemtjänster är även den hälsa och livskvalitet vi människor får av 
att kunna röra oss i naturen. Begreppet och tankesättet används för att 
synliggöra de värden som naturen ger oss människor.  

Kraven på kommunerna att hantera ekosystemtjänster ökar. Riksdagen antog 
den 24 juni 2014 en strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ett av 
målen i strategin är att år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet 
av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska 
ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är 
relevant och skäligt. Länsstyrelserna har nyligen reviderat sin checklista för 
klimatanpassning i fysisk planering. Checklistan är ett verktyg för handläggare 
på kommun och länsstyrelse och används för att granska kommunernas 
översiktsplaner och detaljplaner. Det innebär att Länsstyrelsen kommer att 
skärpa upp sin granskning av kommunernas exploateringar utifrån 
ekosystemperspektivet. 

Kompensationsåtgärder och andra satsningar på ekosystemtjänster ska vara 
synliga i samhällsplaneringen. Relevanta styrdokument i det sammanhanget är 
exempelvis 

 Riktlinjer för exploateringsavtal  

 Riktlinjer för markanvisning  

 Detaljplaner  

Dessa styrdokument behöver utvecklas för att säkerställa att markanvändningen 
sker på ett sådant sätt så att småstadskänslan bevaras och kommunen kan växa 
med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 

 

 

 

 

  

        Gröna strukturer har 

en stor temperatur-

reglerande funktion. 

Satellit-mätningar 

visar tydligt att träd 

och gröna ytor 

skapar svalare 

miljöer än 

hårdgjorda, mörka 

ytor. I ett förändrat 

klimat förväntas 

värmeböljor inträffa 

oftare även i Sverige, 

något som skapar 

direkt livshotande 

situationer för 

riskgrupper i 

samhället och leder 

till obehag för 

många. Källa: 

Landsat. Tobias 

Edman, Geografiska 

informationsbyrån 

och Kod Arkitekter 
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4 De gröna och de blå stråken ska leda djur, 

människor och växtlighet genom kommunen 

När kommunen förtätas blir det allt viktigare att planera för och utveckla park- 
och naturområden med höga sociala och ekologiska värden. Gröna stråk är 
viktiga för att lätt kunna nå ut i naturen för att koppla av, motionera, leka och 
uppleva naturen under alla årstider. Gröna stråk bidrar även till biologisk 
mångfald genom att underlätta spridning av djur och växter. Utformningen och 
bredden på gröna stråk kan variera, men viktigt är att bevara och/eller utveckla 
en fungerande social och ekologisk länk mellan värdefulla grönområden. Det är 
viktigt att ta hänsyn till att de gröna och de blå stråken ofta börjar utanför 
kommungränsen, löper genom den och vidare ut i nästa.   

Genom att värna om de få naturliga vattendrag som finns i kommunen skyddar vi 
också de blå stråkens biologiska värden. Längs vattendragen finns även 
rekreationsmöjligheter och möjlighet till pedagogiska upplevelser. 
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5. Värna och skydda grönområden med höga 

natur- och rekreationsvärden 

Kommunen rymmer ett antal platser med höga natur- och rekreationsvärden. 
Dessa behöver värnas för att garantera att de finns kvar även för framtida 
generationer. Att ge områdena ett långsiktigt skydd kan göras på flera olika sätt: 
genom att inrätta natur- eller kulturreservat, genom naturvårdsavtal eller 
biotopskydd eller med detaljplaneläggning. Kommunen kan också köpa in eller 
byta till sig sådana områden för att säkra områdets värden.  

Det finns en rad olika gröna platser i centralorten och i tätorterna med så kallat 
skogligt fältskikt. Dessa nyttjas av kumlaborna för rekreation och pedagogik och 
bidrar med många ekosystemtjänster (se bilaga). 

Med skogligt fältskikt menas den växlighet som befinner sig närmast markytan i 
en skog. Här återfinns t.ex. bärris, örter, mossor och lavar. För att ett fullt 
utvecklat skogligt fältskikt ska bildas krävs i regel att marken har varit bevuxen 
av tre generationer träd vilket motsvarar upp mot 250 år. Detta tidsperspektiv är 
högst väsentligt att ta hänsyn i exploateringssammanhang. Det är också viktigt att 
vara medveten om detta vid eventuella kompensationsåtgärder i form av 
återplantering på nybrukad mark. 

I en geografiskt liten kommun som Kumla är utrymmet för att arbeta med 
skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder mycket begränsat genom sin 
geografiska storlek. Därför måste exploateringar i områden med höga natur- och 
rekreationsvärden övervägas ytterst nogsamt.  
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6. Mötesplatser i det gröna och vid det blå 

Möten mellan människor engagerar, inspirerar, skapar delaktighet och driver 
utveckling framåt för både individ och organisation. Platser där människor möts, 
oavsett om det är naturliga och spontana, tillrättalagda och planerade eller 
nytillkomna, ska uppmuntras och tas till vara. Speciellt viktigt är att uppmuntra 
och underlätta för generationsöverskridande möten, möten mellan olika 
samhällsgrupper, kulturer och intresseområden. Mötesplatser ger alla 
kommuninvånare möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid i olika former och 
kännetecknas av: rekreation, upplevelse, kreativitet, lärande, delaktighet och 
fysisk aktivitet. 

Förutom att grönområden främjar socialt deltagande och interaktion mellan 
människor visar forskning att vistelser i naturen har positiv betydelse för såväl 
den fysiska som psykiska hälsan. Den fysiska aktivitetsnivån ökar, kroppen 
återhämtar sig, stressnivån sjunker och dessutom ger naturen skydd under 
värmeböljor, något som är extra viktigt för barn, äldre och personer med 
funktionsnedsättning.  

Närheten har betydelse – ju närmare, desto större sannolikhet för regelbundet 
nyttjande. Ungefär 300 meter är människor beredda att regelbundet gå till ett 
grönområde.  
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7. Alla barn och unga ska ha nära till det gröna  

Förutom på fritiden har naturen en har en viktig roll i undervisningen. 
Miljöperspektivet är ett av de fyra perspektiv som ska genomsyra utbildningen i 
grundskolan. Grönområden i skolans närmiljö är ett måste för att kunna bedriva 
undervisning enligt kursplanerna i exempelvis ämnena Biologi och Idrott och 
hälsa6. Kunskap om människans beroende av och påverkan på naturen betonas, 
liksom betydelsen av ekosystemtjänster.  

Genom undervisningen i Idrott och hälsa ska eleverna utveckla förmågan att 
vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av 
ett aktivt friluftsliv. 

Även gymnasieskolans kursplaner i biologi och geografi lyfter fram fältstudier 
och pekar på att miljö- och hållbarhetsperspektiv är centrala. 

Grönområden är kreativa miljöer som gynnar såväl koncentration som inlärning. 
På skolgårdarna är gröna miljöer viktiga för att främja spontanlek för elever i alla 
åldrar. Särskilt högstadie- och gymnasieelever har även behov av egna platser för 
att bara vara. De gröna miljöerna i anslutning till skolorna är viktiga eftersom 
barn och ungdomar tillbringar så stor del av sin vardag där. 

Även i förskolan har parker och natur har en stor pedagogisk betydelse. För 
barnen är utevistelsen med förskolan ofta den enda under vardagen. 
Naturkontakt och tidiga naturupplevelser skapar en förtrogenhet med naturen 
som vi bär med oss livet ut. Barns närhet till naturen stimulerar 
miljöengagemang och kan bidra till en hälsosam livsstil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
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8. Sköt mer, sköt annorlunda, sköt inte alls 

Det ska finnas ett varierat utbud av gröna miljöer i Kumla för att stimulera till en 
aktiv fritid och ett rikt växt- och djurliv. Planeringen av gröna miljöers form och 
funktion ska präglas av nytänkande, uppfinningsrikedom och mod.  

Kumla kommun är en av skogsägarna i kommunen. Inget av kommunens 
kvarvarande skogsområden lämpar sig som produktionsskog. De kvarvarande 
skogsområdena har däremot ett förstärkt användningsområde som t.ex. 
Kvarntorps friluftsområde eller Viaskogens naturreservat. Det ekonomiska 
avkastningskravet på skogen ska därför vara så lågt som möjligt. Istället bör 
skötseln av den tätortsnära skogen och den friluftsnära skogen prioriteras så att 
de blir så tillgängliga och tilltalande som möjligt för människor att röra sig i.  
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9. Synliggör betydelsen av det gröna och det blå 

Det ska vara lätt för Kumlaborna att hitta information om betydelsen av det 
gröna. Det kan handla om varför kommunen har valt en viss typ av skötselinsats i 
ett visst område och hur skötselinsatsen påverkar djur- och naturlivet, om vilka 
ekosystemtjänster som finns i ett visst område, om nyttan med träd och hur en 
plats kan användas och genom naturinformation till barn. 

 

 

 

 

 

 

Villaträdgårdarna är en outnyttjad resurs när det gäller att bevara och utveckla 
de gröna och blå värdena i en förtätad stad. Kommunen har sällan rådighet över 
hur trädgårdarna i villastaden förändras, men med hjälp av särskilda satsningar7 
kan vi hjälpa kumlaborna med att identifiera och utveckla ekosystemtjänster 
hemma vid husknuten.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7 Se exempel för förslag till miljödiplomering för villaägare: http://kodarkitekter.se/wp-
content/uploads/2017/02/guide-till-villagare_screen-webb.pdf 
8 69 naturvänliga idéer. Inspirationsmaterial för praktiska naturvårdsåtgärder. 2013. 
Naturskyddsföreningen 

Naturstigen Rovdjursstigen. Varje 

station består av en informations-

skylt och en skulptur av ett 

rovdjur i naturlig storlek och en 

övning som ska väcka barnens 

uppmärksamhet lite extra. 
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10. Utgångspunkter för programmet 

Två kommunala utgångspunkter för detta program är Kumlas vision 2025 och 
det kultur- och fritidspolitiska programmet.  

I Kumla är vi liiite bättre!  

I Vision 2025 formuleras framtidens Kumla: I Kumla strävar vi alltid efter att vara 
lite bättre. Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra 
invånare och ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre. 

Kumla kommun växer smart!  
År 2025 lockar vi fortfarande till oss både människor och företag. Utvecklade 
kommunikationer och en god infrastruktur gör att vi upplever avstånden som 
mindre till Örebro och andra kringliggande kommuner men även inom vår 
kommun.  
 
Vi är en klimatsmart kommun som arbetar för ett hållbart samhälle vilket gör det 
självklart att satsa på miljövänliga alternativ och nya tekniska lösningar.  
 
Här kombinerar vi bevarandet av den uppskattade småstadskänslan med att vi 
växer smart! 

I Kumla kommun kan vi mer! 
I Kumla kommun värdesätter vi all form av kunskap och ser förskolan och skolan 
som grunden till det livslånga lärandet. Kunskap och utbildning är viktigt för hela 
Kumlas utveckling.  
 
År 2025 är Kumla kommuns skolor kända för sina resultat genom hög 
måluppfyllelse, kreativa arbetssätt och inspirerande lärare. Skolan och förskolan 
är trygga miljöer som skapar möjligheter för elever och barn att förverkliga sina 
drömmar. Kumla kommuns elever är attraktiva på arbetsmarknaden och är även 
väl förberedda för fortsatta studier.  

Den omsorgsfulla kommunen!  
År 2025 är Kumla en framstående kommun när det gäller omsorg för både unga 
och gamla. Här tar vi hänsyn till varandras olika behov och det är nära till det 
stöd du behöver. Det finns naturliga mötesplatser som alla upplever trygga.  
I Kumla kommun känner sig alla välkomna och betydelsefulla. Här finns 
möjlighet till ett attraktivt boende, ett aktivt liv och att utveckla sig själv och sina 
intressen.  

Den nära kommunen!  
I Kumla kommun har du nära till det du behöver i vardagen. Här är inte bara den 
geografiska närheten en styrka utan även närheten mellan människor. År 2025 är 
kommunens tjänster tillgängliga när du vill genom att det finns enkla och flexibla 
sätt att kommunicera med politiker och tjänstemän.  
 
I Kumla kommun har du nära till allt! 



14 
 

Kultur- och fritidspolitiska programmet  

I det kultur- och fritidspolitiska programmet 2015-2025 anges målet för 
friluftsliv och rekreation är att naturens värde för friluftslivet och den biologiska 
mångfalden är väl känd och hänsyn tas vid all exploatering. 

Detta ska ske genom att 

 verka för sammanhängande stråk för lust till promenader, lek och motion 
i boendenära områden. 

 tillhandahålla parker som inbjuder till rekreation, upplevelser och tysta 
naturrum. 

 bevaka och bevara de mest värdefulla naturområdena för framtiden. 

 värna om den tätortsnära skogen som närströvområde och lärande miljö 
för barn. 

 värna om kommunens friluftsområden för ökad aktiv utevistelse. 

11. Arbetsprocess  

Bakgrund och syfte  

Kumla kommuns Grönplan antogs av kommunfullmäktige 2007. Där anges att 
målet för grönstrukturen att den ska vara långsiktigt hållbar utifrån sociala 
ekologiska, kulturella och ekonomiska utgångspunkter och därmed ingå som en 
viktig del i den fysiska planeringen.  

Befolkningsökningen och exploateringstrycket har dock medfört att Grönplanen 
inte varit ett tillräckligt kraftigt verktyg i samhällsplaneringen. Kumla kommun 
är en jordbrukskommun vilket innebär att det finns få ytor som är 
allemansrättsligt tillgängliga. Dessa behöver långsiktigt säkras och de gröna 
ytorna måste bevaras och utvecklas.  

Program för Gröna Kumla ska därför vara ett strategiskt och styrande dokument 
för att säkerställa tillgången till gröna miljöer och vara ett fungerande verktyg för 
samhällsplaneringen. Programmet ersätter Grönplanen som styrande dokument. 

Processen med att ta fram programmet har bestått av olika steg. Vissa delar 
kvarstår efter antagande i kommunfullmäktige.  

Söka och samla 

En rad olika aktiviteter har genomförts för att söka och samla information och 
kunskaper om det gröna i Kumla. En del av åtgärderna har även haft syftet att 
väcka intresse för det gröna bland medborgarna.  
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Den 13 maj 2016 genomfördes en medborgardialog på Kumlamarken. 
Intresserade fick en pratstund med projektledaren, stadsträdgårdsmästaren eller 
landskapsingenjören om projektet. Kumlaborna fick sätta nålar på en karta för 
vilka områden i Kumla som de tyckte bäst om och vilka de tyckte sämst om. I en 
enkät fick de utveckla sina synpunkter om det gröna i Kumla. Inga långtgående 
slutsatser kan dras av undersökningarna men de svarande uppgav att de främst 
uppskattar Stadsparken i de centrala delarna i Kumla och Kvarntorpshögen 
utanför tätorten. Favoritområdena används främst till att promenera i och för att 
söka lugn och ro. Många uppgav att de önskade mer bostadsnära natur/skog och 
träd och grönska i det offentliga rummet. 

Under våren 2016 genomfördes också en instagramaktivitet där kumlaborna 
uppmanades att tagga sin gröna favoritplats under hashtaggen #mittgrönakumla. 
86 foton taggades med många olika motiv från de flesta 
delarna i Kumla.  

Personalen på 
parkavdelningen är 
några av de kunniga om 
det gröna i Kumla. En 
work shop genomfördes 
med dem i mars 2016 för 
att ta reda på hur de ser 
på det grönas utveckling 
idag och i framtiden.  

I september 2016 hölls inspirationsföreläsningar och en work 
shop för utvalda nyckelpersoner inom kultur- och fritidsförvaltningen, kultur- 
och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsförvaltningen, 
samhällsbyggnadsnämnden, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och 
naturskolan i Kumla. Båda workshoparna resulterade i ett antal 
punkter/principer som ligger till grund till detta program. 

Sortera, välja ut, formulera och paketera  

Sorteringen, urvalet och slutligen formuleringen av de principer för det grönas 
utveckling i Kumla har skett i dialog med parkavdelningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen och med samhällsbyggnadsförvaltningen. För att 
programmet ska vara ett användbart redskap i samhällsbyggandet har 
samarbetet med plan- och byggavdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, 
varit synnerligen viktigt.  

Programmet ska fungera som ett paraply för andra styrdokument. Dokumentet 
består både av lekfulla illustrationer och mer formella texter som tillsammans 
skapar en helhet.  

Anta, inspirera, implementera och tillämpa 

Efter antagande i kommunfullmäktige behöver exempelvis kunskaperna om 
kompensationsåtgärder och ekosystemtjänster utvecklas, styrdokument 

Logga för Instagram-aktitivtet #mittgrönakumla 
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revideras så att de ställer krav på hantering av det gröna och blå. Syftet med detta 
är att växa smart som Vision 2025 anger. Genom att följa de principer för det 
grönas utveckling som anges i detta dokument finns också förutsättningar att 
vara en klimatsmart kommun som arbetar för ett hållbart samhälle.  
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