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Tekniska nämnden
Datum

2020-11-24

Yttrande

Diarienummer

Till

TN-2020-1822

Kommunfullmäktige

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

Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Yttrande

Fastighets- och gatukontoret planterar, på uppdrag av Tekniska nämnden, långt över 1000
träd i staden varje år och det uppdrag som föreslås i motionen ryms i stort inom detta för
förvaltningen befintliga uppdrag. De träd som planteras ska leverera en mängd olika nyttor
för stadens invånare: de ska ge skönhetsupplevelser, skugga och temperatursänkning varma
dagar, ta hand om dagvatten, ge mat och boplatser till fåglar och insekter med mera. Därför
är urvalet av trädarter som används i olika miljöer stort. I gatumiljö och på torg undviker
man 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 våra vanliga, förädlade fruktträd den torra hårdgjorda miljö som återfinns
på torg och längsmed gator. I dessa miljöer används därför många andra olika trädarter som
sätter mindre frukter och som därmed också attraherar fåglar med mera, utöver att de bidrar
med skönhetsupplevelser på olika sätt.
I stadens parkmiljöer sätter Fastighets- och gatukontoret av tradition gärna fruktträd och
bärbuskar, om än inte enbart klassiska storfruktiga arter, utan även valnöt, äkta kastanj,
slånbär, aronia, körsbärskornell med mera, allt för att erhålla en stor variation och spridning i
trädinnehav. Särskilt fokus kring detta brukar läggas på parkytor intill lekplatser eller andra
mötesplatser i våra parker.
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.
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Tekniska nämnden föreslår därför Kommunfullmäktige besluta att, med hänvisning till vad
som framkommit ovan, anse motionen vara besvarad.
Ordförande

Andréas Schönström (S)
Nämndsekreterare

Philip Lee
Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande. Se till protokollet bilagt yttrande, § 384a.

