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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Karta med kommunala
fruktträd
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Tekniska nämnden besvarar förslaget om en karta över kommunens fruktträd med
att det kan bli aktuellt i framtiden under förutsättning att kommunens bestånd av
fruktträd har ökat.

Beskrivning av ärendet
I oktober 2020 fick tekniska nämnden ett medborgarförslag med ett önskemål om
en karta över kommunens fruktträd som visar placering av alla fruktträd på
kommunal mark som får plockas, likt den de har i Norrköping, se bilaga.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen tycker att det är en intressant idé med en karta över kommunens
fruktträd men Enköpings kommun har inte samma förutsättningar som Norrköpings
kommun. De har 600 fruktträd medan Enköpings kommun i dagsläget har färre än
20 fruktträd på allmän platsmark. De flesta av dessa träd står dessutom i
perennytor och är svåra att nå utan att behöva stå i planteringen.
Förvaltningen anser att det i dagsläget finns för få träd för att det ska räcka som
underlag för en karta över fruktträden. Vi har i dag ingen plan för att öka antalet
fruktträd men om det bli aktuellt i framtiden kan det vara en god idé att ta fram en
karta över dessa.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/721.
Jörgen Wihlner
Park- och gatuchef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagsställaren

Lisa Kennerstedt
Landskapsarkitekt
Enköpings kommun
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 24 oktober 2020 08:53
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Enköping
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Karta med kommunala fruktträd
Motivering
Bra idé av Norrköping med karta över fruktträd på kommunal mark som får
plockas. Kan inte parkförvaltningen få till något liknande?
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/succe-for-kartan-for-gratis-frukttrad

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2711393&frame=1

2020-11-24

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-11-16
Kommunfullmäktige

Paragraf 149

Ärendenummer KS2020/721

Medborgarförslag - Karta med kommunala fruktträd
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om att ta fram en karta med kommunala fruktträd har
inkommit den 24 oktober 2020.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Tekniska nämnden, för åtgärd

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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