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Tjänsteutlåtande 

Näringslivs- och utvecklingsavdelningen 

KS 2022/0271 

Datum: 2023-02-13 

Till: Näringslivs- och 

arbetsmarknadsnämnden 

 

Svar på medborgarförslag nr 31/2022 – Låt 

sommarjobbare vara naturvärdar 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren menar att fåren 

behövs i Röllingby och att ferieungdomar skulle kunna användas som 

naturvärdar för att trygga fårens återkomst. De bönder som tidigare haft får i 

Röllingby är dock inte intresserade av hagarna i Röllingby efter upprepade 

attacker. 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår Kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta  

 

Avslå motionen med hänvisning till att det inte finns några bönder som i 

dagsläget är intresserade av att ha får i Röllingby hagar 

Bakgrund 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren menar att fåren 

behövs och skapar glädje i Röllingby hagar. Genom att låta ungdomar 

sommarjobba, vara naturvärdar, informera de som vistas där vad som gäller 

och hålla koll på att hundar är kopplade skulle fåren kunna komma tillbaka.  

Sommaren 2022 blev ett får ihjälbitet i Röllingby av en lösspringande hund. På 

kommunens hemsida framgår tydligt vilka regler som gäller för fårhagarna: 

Hundar måste vara kopplade i hagarna – alltid!  

Det råder ständigt koppeltvång i stora delar av Åkersberga, inklusive grönområden och 

parker. Under perioden 1 mars till och med 20 augusti är ansvaret extra stort för dig som 

hundägare. Ditt ansvar som hundägare är strikt. Läs mer och se karta över var ständigt 

koppeltvång råder i Åkersberga här.  

Sök inte närkontakt med fåren, låt djuren beta i fred. 
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Skräpa inte ned. 

Klättra inte på staketen, använd de särskilda övergångarna. 

Glöm inte heller bort att allemansrätten inte gäller odlad mark. Det innebär att du aldrig 

får vara på eller passera över odlad mark eller åkrar.   

Förvaltningens slutsatser 

Förvaltningen har varit i kontakt med de två bönder som haft får på bete i 

Röllingby hagar. Ingen av dem är i dagsläget intresserade av att låta får beta i 

hagarna efter tidigare incidenter där får och lamm blivit attackerade av 

lösspringande hundar. 

Kommunens feriearbetande ungdomar har under åren kunnat användas till 

olika prioriterade satsningar, exempelvis skapa VR-film till äldreboenden och 

sommarvärdar under pandemin som städade på badplatser och uppmanade till 

att hålla avstånd. Idéen med naturvärdar är intressant och skulle det bli aktuellt 

med får igen på en centralt belägen plats skulle det kunna vara en möjlighet. 

För att fåren ska skyddas krävs dock bemanning större delen av dygnets ljusa 

timmar.  

Bilagor 

1. Bilaga 1: Medborgarförslag 31/2022 

 

 

   

Kristina Eineborg   

Näringslivs- och utvecklingsdirektör   
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