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Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om fruktträd på stadens gator
och torg
STK-2020-840
Sammanfattning

Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) har inkommit med en motion om att plantera fruktträd,
grönsaker och bärbuskar i Malmö. Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande.
Stadskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad med vad som redovisats i ärendet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Helena Grahns (M) och Tony Rahms (M) motion om att
plantera fruktträd, grönsaker och bärbuskar på stadens gator och torg för besvarad med
vad som redovisas i ärendet.
Beslutsunderlag






Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om fruktträd på stadens gator och torg
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 201124 § 384 med Särskilt yttrande (V)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210419 Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om
fruktträd på stadens gator och torg
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har att yttra sig över en motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M)
om att plantera fruktträd på stadens gator och torg. Motionärerna anser att Malmö ofta upplevs
som en alltför hårdgjord stad med avsaknad av grönområden och många Malmöbor saknar idag
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tillgång till en egen trädgård. Motionärerna föreslår därför att ge tekniska nämnden i uppdrag att
utreda var man kan plantera fruktträd, grönsaker och bärbuskar i Malmö. Motionen har
remitterats tekniska nämnden.
Tekniska nämndens yttrande
Tekniska nämnden har i sitt yttrande angivit att fastighets- och gatukontoret planterar, på uppdrag av tekniska nämnden, långt över 1 000 träd i staden varje år och det uppdrag som föreslås i
motionen ryms i stort inom detta för förvaltningen befintliga uppdrag.
I gatumiljö och på torg undviks att plantera storfuktiga fruktträd, såsom äpplen och päron, detta
då nedfallen frukt upplevs som skräpig och dessutom kan bidra till halka och dylikt på gång- och
cykelbanor. Därtill klarar inte vanliga, förädlade fruktträd den torra hårdgjorda miljö som
återfinns på torg och längs med gator.
Att odla grönsaker inom ramen för normal parkskötsel kan i dagsläget inte erbjudas då denna typ
av odling är väldigt skötselintensiv och kräver ett mer personligt ansvarstagande när det gäller
sådd, vattning et cetera. Därför måste fastighets- och gatukontoret hänvisa allmänheten till
stadsodlingar för detta ändamål. Ett undantag som ligger i linje med motionens förslag avser den
nya stadsdelsparken i Hyllie där fastighets- och gatukontoret planerar att anlägga en del av
parken som helt ska bestå av ätbara växter.
Tekniska nämnden föreslår att motionen kan anses vara besvarad.
Stadskontorets bedömning
Stadskontorets bedömning är att tekniska nämnden, genom sitt yttrande tydligt redogjort för den
aktuella situationen i Malmö när det gäller fruktträd, grönsaker och bärbuskar. Tekniska
nämnden har även förklarat att uppdraget idag fullföljs enligt plan med nyplanteringar där
möjlighet finns.
Stadskontoret föreslår därför att motionen ska anses besvarad med vad som redovisats i ärendet
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