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Samhällsbyggnadsförvaltningen                   
Elin Dagerhamn

Till Tekniska nämnden

Dnr TN 2021/0166
Datum 2021-09-30

Svar på medborgarförslag 10 2021 - Plantera fler fruktträd och 
bärbuskar

Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkom till Österåker kommun den 31 mars 2021 föreslås det att 
kommunen ska plantera fruktträd och bärbuskar i stor omfattning. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
föreslår att förslaget ska avslås.

Beslutsförslag
Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen
besluta
Att medborgarförslag 10/2021 ”Plantera fler fruktträd och bärbuskar” avslås med hänvisning till 
driftaspekter. 

Bakgrund
I medborgarförslag 10/2021 föreslås att kommunen ska plantera fruktträd på alla kommunala 
grönytor och bärbuskar längs gränserna till grönområdena.

Förvaltningens slutsatser
Utdrag ur ”Strategi för parker i Österåkers kommun”:
”Småskalig matproduktion är viktigt ur ett resiliensperspektiv genom att bidra till matförsörjning. I ett framtids-
perspektiv med behov av minskade transporter bedöms denna ekosystemtjänst bli allt viktigare. Småskalig odling 
bidrar också till ett flertal kulturella ekosystemtjänster där privat odling och gemensamma odlingar både bidrar till 
hälsa, sociala relationer och  förser bebyggelsen med estetiska värden. Småskalig matförsörjning bidrar i många fall 
också till reglerande tjänster såsom pollinering och reglering av skadedjur  genom sin diversitet och genom en begränsad 
användning av bekämpningsmedel.”

Kommunen har planterat flera fruktträd, senast år 2020 i Hackstaområdet mellan Norrgårdsvägen 
och Bergavägen. På allmänna ytor kan vi gärna plantera fler bärbuskar och fruktträd framöver enligt 
nya principer ”Ekosystemtjänster och biologisk mångfald”, men på väl valda platser där det inte
gränsar mot privata fastigheter. Placering av fruktträd bör placeras där det kan få växa i fred, vilket
kräver ytor av en viss storlek. Bärbuskar kan finnas vid lekplatser. 

Driftfaktorn är dock viktigt att beakta. Fallfrukt på gräsytor och trottoarer brukar inte alltid tas emot 
positivt hos allmänheten, vilket drar till sig vildsvin och annan vilt, och kräver omfattande skötsel för 
att tas om hand. Det gör att fruktträd och bärbuskar kan vara aktuellt på vissa platser, men inte 
överallt.



Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun  | 184 86 Åkersberga  | Tel 08-540 810 00  |  Fax 08-540 810 20  |  kommun@osteraker.se  |  www.osteraker.se

Sida 2 av 2

Bilagor
1. Medborgarförslag 10/2021, ”Frukt och bär!”, 2021-03-31 

Per-Olof Kroon Daniel Jäderland
Bitr. Samhällsbyggnadschef Tf. Infrastruktur- och anläggningschef
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