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Yttrande angående Motion av Elisabeth 
Undén (MP), Martin Nilsson (MP) och Karin 
Pleijel (MP) om att plantera träd som en gåva 
 

Träd i urbana miljöer har en fantastisk förmåga att skapa värden för staden och dess 
invånare. Träd har positiva egenskaper ur dagvattenhänseende, minskar riskerna för 
värmeöar på sommaren, stärker den biologiska mångfalden och bidrar till att skapa ett 
trivsamt stadsrum. I takt med att Göteborg växer och förtätas kommer staden att behöva 
fler träd i exempelvis parker, alléer och boulevarder.  

Alliansen är inte negativa till att privat finansiering av delar av kommunens 
verksamhetsområden. Däremot gör vi bedömningen att de administrativa kostnaderna 
skulle överskrida nyttorna med detta förslag. Detta mot bakgrund av att 
schablonkostnaden för ett träd är 40 000 kronor. Vi kommer därför att yrka avslag. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
 
 
 
 
2020-06-02 
 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna 
  
 
 
3.2 
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Yrkande angående – Motion av Elisabeth 
Undén (MP), Martin Nilsson (MP) och Karin 
Pleijel (MP) om att plantera träd som en gåva 
 

Förslag till beslut 
 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Avslå motionen med hänvisning till Park- och Naturnämndens remissvar. 

 

Yrkandet 
 
Park- och Naturnämnden har ett omfattande och viktigt uppdrag att förvalta och utveckla 
stadens grönområden. Nämnden bedömer dock att motionen skulle innebära kostnader 
som är svåra att överblicka. SD bedömer att trädgåvor visserligen har ett gott syfte, men 
stadsplanering måste vara kontrollerbar och grönstrategin säkerställer att Göteborg förblir 
en hållbar och grön stad. 
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Kommunstyrelsen 
__________________________________________________________________________ 
 
Yrkande  Demokraterna 
 
2021-05-28  Ärende nr 3.2 
 

 

Yrkande angående motion av Elisabeth Undén (MP), Martin 
Nilsson (MP) och Karin Pleijel (MP) om att plantera träd som 
en gåva 
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 

1. Motionen avslås 
 

Yrkandet 
Förslagsställarna anger att alla medborgare i staden inte har möjlighet att ha en egen trädgård att 
plantera träd i. Träd anges vara bra för den biologiska mångfalden och för klimatet.  
 
Att alla medborgare inte har en egen trädgård är naturligt i en stad av Göteborgs storlek där 80 
procent bor i lägenheter och av denna anledning finns parker, grönområden och naturreservat för att 
säkerställa allas tillgång till bl a miljöer med träd. Att plantera träd görs regelmässigt redan idag vid 
skötsel av stadens skogsmarker och parker. Det är oklart var förslagsställarna avser att plantera 
ifrågavarande träd. Det nämns skolgårdar och arbetsplatser men tillgången på lämplig mark är 
begränsad speciellt i en stad som förtätas. 
 
Ansvaret för träd i parker förvaltas av Park- och naturförvaltningen som har en underhålls- och 
förnyelseplan för stadens parker. Vad gäller träd som förvaltas av fastighetskontoret avses den 
skogsmark som ägs och förvaltas av kontoret. Fastighetskontoret anger att förslaget inte ligger inom 
ramen för det ansvar kontoret har som förvaltare av kommunens skogsmark. Den mark som idag är 
skogsmark i fastighetskontorets bestånd kan i framtiden ha annan användning eller annan ägare. Av 
denna anledning kan det vara svår att freda ett speciellt innehav av skogsmark mot framtida annan 
användning. 
 
Vad gäller bidraget till biologisk mångfald så beror det på vilken typ av träd som planteras och var. 
När det gäller trädens påverkan på klimatet kan man referera till att det svenska skogsbruket årligen 
planterar ca 400 miljoner trädplantor och därmed kan man förstå att det ytterst marginella tillskott 
som skulle ske genom förlaget är helt betydelselöst. 
 
Park- och naturförvaltingen anger att kostnaden för en trädplanta av tillräcklig storlek för att undvika 
vandalisering är ca 40 000kr samt därtill en hög kostnad för plantering. Därtill medför förslaget 
administration och kostnad för att hantera den föreslagna trädplanteringen med en minnesplatta. I 
relation till den ytterst ringa nytta som skapas med förlaget är kostnaden för staden inte motiverad 
varvid motionen skall avslås. 
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Motion av Elisabeth Undén (MP), Martin 
Nilsson (MP) och Karin Pleijel (MP) om att 
plantera träd som en gåva 
Motionen 
Elisabeth Undén (MP), Martin Nilsson (MP) och Karin Pleijel (MP) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar om att utreda möjligheterna att erbjuda allmänhet och/eller 
den egna verksamheten att plantera träd som en gåva och återkomma med förslag till 
utformning för ett sådant system. 

Motionärerna vill att allmänheten ska ges möjlighet att plantera nya träd i staden. Istället 
för att ge en traditionell gåva vid högtidstillfällen, såsom till exempel födelsedagar, dop 
och bröllop ska människor kunna plantera ett träd inom kommunens gränser. En 
avgångsklass ska till exempel kunna skänka ett fruktträd eller bärbuskar till skolgården på 
skolan där de gått, en anhörig ge en släkting ett träd i en park som ett minne vid 
högtidsdag eller dödsfall.  

Motionärerna föreslår att kommunen själv ska kunna använda träd som en möjlig gåva till 
externa besökare som ett tack vid olika former av representation. Även kommunens 
personal ska ges möjligheten att välja ett träd vid gratifikation. 

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till park- och naturnämnden och fastighetsnämnden. 
Remissinstansernas svar är sammanställda i nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
Park- och 
naturnämnden 

Avstyrker  

Översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Yrkande från MP 

Omröstning 

Protokollsanteckning MP 

Nämnden är positiv till att fler 
träd planteras i staden för att 
skapa ekologiska, estetiska och 
sociala mervärden. Denna 
ambition finns uttalad i både 
stadens grönstrategi och i 
trädpolicyn, samt i 
internationella och nationella 
miljömål. Dock är plantering av 
träd en tidsmässigt utdragen och 
kostsam process. Kostnaden och 
tidsutsträckningen gör att det är 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-05-03 
Diarienummer 0320/21 
 

Handläggare  
Hedwig Andrén 
Telefon: 031-368 02 33 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se  
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svårt att se att det kan fungera 
för plantering av gåvoträd. 

Fastighetsnämnden Avstyrker i enlighet med 
Yrkande från D, KD, M, 
L. 

Översänder kontorets 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Frågan faller inte inom ramen 
för fastighetsnämndens 
markförsörjningsuppdrag enligt 
reglementet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Park- och naturnämnden framför att plantering av träd, med en tillräcklig storlek att 
undvika risk för vandalisering och som ges förutsättningar till att växa och utvecklas på 
ett bra sätt, har en schablonkostnad på 40 000 kr/träd i parkmark. Efter avslutad 
etableringsskötsel kommer gåvoträden och eventuella skyltar att ingå i den ordinarie 
parkskötseln och därmed öka kostnaden för nämnden.  

Fastighetsnämnden bedömer att motionens förslag medför administrativa kostnader för 
staden, men då omfattningen av intresset för förslaget är oviss så är det i dagsläget svårt 
att uppskatta. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Att plantera träd i urban miljö är alltid positivt ur ett miljömässigt och ekologiskt 
perspektiv. Av ekosystemtjänsternas fyra kategorier, försörjande, reglerande, kulturella, 
samt stödjande, är träd i staden representerad i samtliga fyra och är av vital vikt för tre av 
dem, reglerande, kulturella och stödjande. 

Bedömning ur social dimension 
En hög täthet av träd i staden minskar risker för värmeöar med lokalt väldigt höga 
temperaturer, vilket är positivt för människors hälsa. Träd skapar också rum i det 
offentliga utrymmet som kan ge platser med skugga eller lä. 

Dock kan träd som är för tätt planterade, eller planterade tillsammans med buskar, skapa 
en otrygghet, vilket gör att människor undviker att röra sig i området. Speciellt tydligt blir 
det om träden skuggar belysningen längs gångvägar och gator. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Enligt Göteborgs Stads styrande dokument policy och riktlinje för representation och 
gåvor framgår det att maxnivån för gratifikationsgåva är 7 500 kronor. Skattefriheten för 
minnesgåva är i dagsläget 15 000 kr, varav max 50 procent av det beloppet är för 
gratifikationsgåva. 

Gåvor till anställda regleras genom Skatteverkets bestämmelser. I skattelagstiftningen 
jämställs gåvor till anställda med ersättning för utfört arbete. Sådana gåvor utgör alltid 
skattepliktig inkomst för mottagaren. 
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Representation är ett uttryck för sedvanlig gästfrihet. Representation ska vara måttfull, 
ske kostnadsmedvetet och med klar målinriktning. Nyttan med varje 
representationstillfälle ska vara tydlig och all representation ska ha ett direkt samband 
med Göteborgs Stads verksamhet.  

Representation kan antingen vara extern eller intern. Extern representation riktar sig utåt 
och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten eller 
är ett led i Göteborgs Stads marknadsföring och näringslivsfrämjande åtgärder. 

Gåvor till organisationer eller personer utanför Göteborgs Stad kan ges i form av 
reklamgåvor eller representationsgåvor. Göteborgs Stads policy och riktlinjer mot muta 
ska därvid beaktas. Med reklamgåvor avses artiklar utan personlig karaktär och av 
förhållandevis obetydligt värde som exempelvis almanackor, pennor eller liknande. 
Gåvor av detta slag ska vara försedda med verksamhetens namn och logotyp. I samband 
med att avtal tecknas, värdefullt samarbete inleds eller avslutas samt vid invigningar eller 
jubileer kan representationsgåva överlämnas till representant för en extern organisation. 
Exempel på sådana gåvor är blommor, fruktkorg, chokladkartong eller liknande. 

 

 

Jonas Kinnander Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning Stadsdirektör 

 

Bilagor 
1. Motionen 
2. Park- och naturnämndens handlingar 2021-04-19 § 90 
3. Fastighetsnämndens handlingar 2021-04-19 § 85 
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Motion av Elisabeth Undén (MP),  
Martin Nilsson (MP) och Karin Pleijel (MP) om 
att plantera träd som en gåva 
 

Träd är viktiga i många människors liv, men i den täta staden har inte alla möjlighet till 

en egen trädgård att plantera i. Fler träd är också bra för den biologiska mångfalden och 

för klimatet. 

Vi i Miljöpartiet vill att allmänheten ska ges möjlighet att plantera nya träd i staden. 

Istället för att ge en traditionell gåva vid högtidstillfällen, såsom till exempel 

födelsedagar, dop och bröllop ska människor kunna plantera ett träd inom kommunens 

gränser. En avgångsklass ska till exempel kunna skänka ett fruktträd eller bärbuskar till 

skolgården på skolan där de gått, en anhörig ge en släkting ett träd i en park som ett 

minne vid högtidsdag eller dödsfall. Istället för att köpa ytterligare prylar i julruschen ska 

du kunna ge någon nära ett träd i julklapp.  

Vi vill att kommunen själv ska kunna använda träd som en möjlig gåva till externa 

besökare som ett tack vid olika former av representation. Även kommunens personal ska 

ges möjligheten att välja ett träd vid gratifikation. Den anställde kan då istället för en 

klocka eller smycke välja att plantera ett träd, kanske vid arbetsplatsen för långvarig 

glädje för många.  

Trädet skulle på lämpligt sätt kunna förses med en minnesplatta med namn, datum och 

händelse. Om möjligt skulle den som köper eller får trädet även vara med vid själva 

planteringen. Genom att plantera ett ”eget” träd skapas en större förstående och ett ökat 

intresse för naturen samtidigt som människor är med och bidrar till en grönare närmiljö 

och till att rädda klimatet. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

 

Göteborg stad utreder möjligheterna att erbjuda allmänhet och/eller den egna 

verksamheten att plantera träd som en gåva och återkommer med förslag till utformning 

för ett sådant system. 

 

Elisabeth Undén (MP) Martin Nilsson (MP) Karin Pleijel (MP) 

 

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2020 nr 294 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-04-19 

Yttrande till stadsledningskontoret över 
motion gällande att plantera träd som en gåva 

§ 90, 0153/21 
  

Beslut 
Park- och naturnämnden avstyrker motionen Handling 2020 nr 294, ”Motion av Elisabeth 

Undén (MP), Martin Nilsson (MP) och Karin Pleijel (MP) om att plantera träd som 

gåva”, och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

stadsledningskontoret.  

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-03-26 

Yrkande från MP daterat 2021-04-16 Yrkande Plantera träd som en gåva 

(protokollsbilaga 3) 

Yrkanden 
Martin Nilsson (MP) yrkar bifall till sitt eget yrkande 

Ida Fossenstrand (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet 

Propositionsordning  
Ordförande ställer Martin Nilssons yrkande mot avslag och finner avslag.  

Ordförande ställer förvaltningens tjänsteutlåtande mot avslag och finner bifall. 

Omröstning begärs  

Omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: Ja-röst för bifall till tjänsteutlåtandet och nej-

röst för avslag till tjänsteutlåtandet 

Följande ledamöter röstar Ja: Ida Fossenstrand (M), Hans TO Nilsson (S),  

Suzan Gelesits (D), Ingela Jedvert (L), Katarina Wennberg (S), Jan Sylvan (D), Björn 

Tidland (SD) och AnnaSara Perslow (C) 

Följande ledamöter röstar Nej: Martin Nilsson (MP), Louise Thörnqvist (FI)   

Avstår från att rösta: Urban Junevik (V) 

Park- och naturförvaltningen 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-04-19 

 

Park- och naturnämnden 
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Protokollsanteckning 
Martin Nilsson (MP) anmäler yrkandet från MP som eget yttrande 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Dag för justering 

2021-04-21 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Hanna Jansson 

 

 

Ordförande 

AnnaSara Perslow (C) 

 

Justerande 

Martin Nilsson (MP) 

 



Park- och naturnämnden 

Yrkande diarenummer 0153/21(Miljöpartiet De Gröna) 
2021-04-16 

Yrkande Plantera träd som en gåva 
 
Förslag till beslut 
I park- och naturnämnden: 

1. Bifalla motionen. 
2. Park- och naturförvaltningen får i uppdrag att under 2021 återkomma till nämnden med 

förslag på hur stadens invånare, organisationer och näringsliv kan bli delaktiga i 
skapandet av fler och nya gröna inslag i staden, såsom exempelvis träd, buskar och 
planteringar. 
 

Yrkandet 
Behovet i städer som växer - är att öka invånarnas delaktighet. Desto större en stad blir desto större 
risk att ansvaret för den blir mer och mer anonymiserat.  Och att det i slutändan är ”någon annan” som 
ska ta ansvar. Såväl för det lilla vardagliga som det mer stora strategiska. 
I förvaltningens yttrande framkommer det hur angeläget det är med träd i städer och några av alla 
fördelar detta ger. Att det behövs fler träd (och grönska) i vår stad torde det råda en stor koncensus om 
i både nämnd och förvaltning. 
Förvaltningen anger i huvudsak, kostnader, tidsmässiga ramar och en allmän komplexitet som motiv 
för sitt avslagsförslag. Det går inte att utläsa något om fördelen med att stadens invånare blir delaktiga 
i stadens gröna ytor och de positiva effekter det kan ge. Säkerligen finns det utmaningar i dagens 
processer med att lyfta in motionärernas idé om träd som en gåva. Men inga processer och metoder är 
eviga, utan kan förändras eller förbättras. Även motionärernas förslag kan utvecklas, behöver det 
verkligen bara handla om träd? Skulle det inte kunna vara en buske? Blommor eller plantering av 
lökar? 
Vi behöver byta paradigm, stadens invånare, organisationer och näringsliv måste i högre grad bli 
medskapande av staden, i stort och i smått. Vi behöver se Göteborgaren som den värdefulla resurs hen 
är.  En person som både vill och utifrån sina unika förutsättningar kan delta i skapande och underhållet 
av vår stad. Och inte bara bli en passiv brukare utan möjlighet till medskapande, påverkan eller ansvar. 
En stad med hög grad av delaktighet från sina invånare kommer vara i lägre behov av åtgärder mot 
exempelvis vandalisering eller nedskräpning samt upplevas som bli tryggare för alla. 
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Yttrande till stadsledningskontoret över 
motion gällande att plantera träd som en gåva 

Förslag till beslut 
Park- och naturnämnden avstyrker motionen Handling 2020 nr 294, ”Motion av Elisabeth 

Undén (MP), Martin Nilsson (MP) och Karin Pleijel (MP) om att plantera träd som 

gåva”, och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

stadsledningskontoret. 

Sammanfattning 
Ärendet gäller en motion från Elisabeth Undén (MP), Martin Nilsson (MP) och Karin 

Pleijel (MP) om att allmänheten ska ges möjlighet att plantera nya träd i staden i form av 

gåvoträd (Handling 2020 nr 294). Syftet är att öka mängden träd in staden, vilket är bra 

för den biologiska mångfalden och för klimatet. 

Förvaltningen föreslår att park- och naturnämnden avstyrker motionen. Förvaltningen är 

positiv till att fler träd planteras i staden för att skapa ekologiska, estetiska och sociala 

mervärden. Denna ambition finns uttalad i både stadens grönstrategi och i trädpolicyn, 

samt i internationella och nationella miljömål. Dock är plantering av träd en tidsmässigt 

utdragen och kostsam process. Kostnaden och tidsutsträckningen gör att det är svårt att se 

att det kan fungera för plantering av gåvoträd. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Plantering av träd, med en tillräcklig storlek att undvika risk för vandalisering och som 

ges förutsättningar till att växa och utvecklas på ett bra sätt, har en schablonkostnad på 

40 000 kr/träd i parkmark. Det är svårt att se att den enskilde medborgaren skulle vara 

villig att betala så mycket pengar för ett gåvoträd. 

Efter avslutad etableringsskötsel kommer gåvoträden och eventuella skyltar att ingå i den 

ordinarie parkskötseln och därmed öka kostnaden för park- och naturförvaltningen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Att plantera träd i urban miljö är alltid positivt ur ett miljömässigt och ekologiskt 

perspektiv. Av ekosystemtjänsternas fyra kategorier, försörjande, reglerande, kulturella, 

samt stödjande, är träd i staden representerad i samtliga fyra och är av vital vikt för tre av 

dem, reglerande, kulturella och stödjande. 

En hög krontäckningsgrad, dvs. att ha många träd i den urbana miljön, är alltså positivt 

och helt i linje med internationella, som nationella och kommunala miljömål. Med hjälp 

av träd skapas en robust och hållbar stad. 

Park- och naturförvaltningen 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-03-25 

Diarienummer 0153/21 

 

Handläggare 

Hans Lindqvist 

Telefon: 031 – 365 58 43 

E-post: hans.lindqvist@ponf.goteborg.se 
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Bedömning ur social dimension 
En hög täthet av träd i staden minskar risker för värmeöar, vilket är positivt för 

människors hälsa. Träd skapar också rum i det offentliga utrymmet som kan ge platser 

med skugga eller lä. Träd kan också användas av barn för lek på olika sätt. 

Dock kan träd som är för tätt planterade, eller planterade tillsammans med buskar, skapa 

en otrygghet, vilket gör att människor undviker att röra sig i området. Speciellt tydligt blir 

det om träden skuggar ut belysning längs gångvägar och gator 

Samverkan 
Ingen samverkan har skett mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna i detta 

ärende. 
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Ärendet  
Stadsledningskontoret har ombett park- och naturnämnden att lämna synpunkter på 

handling 2020 nr 294, motion av Elisabeth Undén (MP), Martin Nilsson (MP) och Karin 

Pleijel (MP) om att plantera träd som en gåva. Yttrandet ska lämnas senast 2021-04-30. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet gäller en motion från Elisabeth Undén (MP), Martin Nilsson (MP) och Karin 

Pleijel (MP) om att allmänheten ska ges möjlighet att plantera nya träd i staden (Handling 

2020 nr 294). Syftet är att öka mängden träd in staden, vilket är bra för den biologiska 

mångfalden och för klimatet. Trädplanteringen skulle kunna vara i form av en gåva vid 

högtidstillfällen, som gratifikation för kommunens personal eller som gåva till externa 

besökare som tack vid olika former av representation. Träden skulle kunna förses med 

minnesplatta och planteringen skulle kunna utföras som en ceremoni där givaren och/eller 

mottagaren kan närvara. Förslagsställarna föreslår att Göteborgs stad ska erbjuda denna 

möjlighet och att staden återkommer med förslag på utformning för ett sådant system. 

För Göteborg som stad är det viktigt att de träd som planteras överlever och får de 

förutsättningar som krävs för att de ska fylla sin funktion och generera de ekologiska, 

estetiska och sociala värden som förväntas. Då blir trädplantering en mer komplicerad 

process, som dels tar tid, dels är relativt kostsam. Schablonpriset för ett träd som 

planteras i parkmark är 40 000 kr. I det priset ingår inköp av trädet, markarbeten i 

samband med anläggandet av växtbädd, plantering och uppbindning, samt 3-års 

etableringsskötsel, allt i enlighet med teknisk handbok. Schablonpriset för träd i 

hårdgjord yta, dvs. i en trottoar eller hårdgjord refug är 75 – 100 000 kr, beroende på en 

högre kostnad för växtbädden. Priset för plantering av träd kan variera något, beroende på 

inköpspriset för trädet, vilket kan variera mellan 5 – 10 000 kr, beroende på vilken art 

eller sort som väljs. Den relativt höga kostnaden för träd beror på att förvaltningen måste 

säkerställa att de träd som planteras inte kan vandaliseras. Kronan måste vara så högt 

uppe att den inte nås från marken och stammen måste vara så tjock att den inte kan brytas 

med handkraft. 

För att skapa ett så robust trädbestånd som möjligt i staden har park- och natur-

förvaltningen en strategisk planering kring stadens träd och behöver stå för urvalet av 

platser och vilka trädarter och sorter som är lämpliga att plantera. 

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att park- och naturnämnden avstyrker motionen. 

Förvaltningen är positiv till att fler träd planteras i staden för att skapa ekologiska, 

estetiska och sociala mervärden. Denna ambition finns uttalad i både stadens grönstrategi 

och i trädpolicyn, samt i internationella och nationella miljömål. Dock är plantering av 

träd i stadsmiljö en tidsmässigt utdragen och kostsam process. Tidsmässigt sträcker det 

sig, från idé till etablerat träd, över fyra år med en kostnad på cirka 40 000 kr per träd för 

plantering på parkmark. Kostnaden och tidsutsträckningen gör att det är svårt att se att det 

kan fungera för plantering av gåvoträd. 
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Hans Lindqvist 

 

Planeringsledare träd 

 

Linda Nygren 

 

Direktör 
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion 
om av Elisabeth Undén (MP), Martin Nilsson 
(MP) och Karin Pleijel (MP) om att plantera 
träd som en gåva 

§ 85, 0329/21 

Beslut 
Fastighetsnämnden beslutar i enlighet med yrkande från D, KD, M, L: 

1. Fastighetsnämnden avslår vidare utredning av motionen i den del som omfattar 

fastighetskontorets ansvarsområde. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som fastighetsnämndens 

yttrande över motionen. 

 

Handlingar 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-19 

Yrkande D, KD, M, L den 2021-04-19 

 

Yrkanden 
Mats Ahdrian (KD) yrkar bifall till yrkande från D, KD, M och L 

Robert Hammarstrand (S) yrkar bifall till enbart beslutssatserna i yrkande från D, KD, M 

och L 

Emmali Jansson (MP) och Bobbo Malmström (V) yrkar bifall till motionen 

 

Propositionsordning  
Ordföranden Mats Ahdrian (KD) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 

beslutat bifalla yrkande från D, KD, M och L. 

 

Reservation 
Emmali Jansson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Fastighetsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-04-19 



 

 

Fastighetsnämnden 
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Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Dag för justering 

2021-04-28 

 

Vid protokollet 

 

 

Sekreterare 

Sirpa Bernhardsson 

 

 

Ordförande 

Mats Ahdrian 

 

Justerande 

Emmali Jansson 

 



Fastighetsnämnden 
__________________________________________________________________________ 
 
Yrkande  (D, KD, M, L) 
 
2021-04-19            Ärende nr 8 
 
 
Yrkande över yttrande till kommunstyrelsen över motion av 
Elisabeth Undén (MP) och Martin Nilsson (MP) och Karin Pleijel 
(MP) om att plantera träd som en gåva 
 
Förslag till beslut 
I fastighetsnämnden 
 

1. Fastighetsnämnden avslår vidare utredning av motionen i den del som omfattar 
fastighetskontorets ansvarsområde 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som fastighetsnämndens yttrande 
över motionen  

 
 
Förslagsställarna anger att alla medborgare i staden inte har möjlighet att ha en egen 
trädgård att plantera träd i. Träd anges vara bra för den biologiska mångfalden och för 
klimatet.  
 
Det är oklart var förslagsställarna avser att plantera ifrågavarande träd. Det nämns 
skolgårdar och arbetsplatser men tillgången på lämplig mark är begränsad speciellt i en stad 
som förtätas och träd i parker förvaltas av Park- och naturförvaltningen.  
 
Vad gäller träd som förvaltas av fastighetskontoret avses den skogsmark som ägs och 
förvaltas av kontoret. Att alla medborgare inte har en egen trädgård är naturligt i en stad av 
Göteborgs storlek och av denna anledning finns parker, grönområden och naturreservat för 
att säkerställa allas tillgång till bl a miljöer med träd. Att plantera träd görs regelmässigt 
redan idag vid skötsel av stadens skogsmarker. Vad gäller bidraget till biologisk mångfald så 
beror det på vilken typ av träd som planteras och var.  
 
När det gäller upptag av koldioxid är det mer effektivt att tillse att de träd som redan växer 
inte avverkas då upptaget av koldioxid från en trädplanta till fullvuxet träd ofta är långt över 
50 år. Ett träd som avverkas för att bli t ex energiråvara släpper ut hela sitt innehåll av 
koldioxid när trädet omvandlas till energi. 
 
Den mark som idag är skogsmark i fastighetskontorets bestånd kan i framtiden ha annan 
användning eller annan ägare. Av denna anledning kan det vara svår att freda ett speciellt 
innehav av skogsmark mot framtida annan användning. 
 



Det förefaller att en avsevärd administration kommer att skapas för att hantera den 
föreslagna trädplanteringen med en minnesplatta och att den som köper eller får trädet skall 
medverka vid planteringen.  
 
I relation till den eventuella nytta som skapas med förslaget är kostnaden för staden inte 
motiverad och någon ytterligare utredning av motionen är inte påkallad kopplad till 
fastighetskontorets ansvarsområde. 
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion 
om av Elisabeth Undén (MP),  
Martin Nilsson (MP) och Karin Pleijel (MP) om 
att plantera träd som en gåva 

 

Förslag till beslut 
I fastighetsnämnden 

1. Med hänvisning till fastighetskontorets tjänsteutlåtande avstår 

fastighetsnämnden att ta ställning till motionens förslag om 

möjligheten att plantera träd som en gåva. 

 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som 

fastighetsnämndens yttrande över motionen. 

Sammanfattning 
I motionen av Elisabeth Undén (MP), Martin Nilsson (MP) och Karin Pleijel (MP) 

föreslås kommunfullmäktige besluta om att Göteborgs Stad utreder möjligheterna att 

erbjuda allmänhet och/eller den egna verksamheten att plantera träd som en gåva och 

återkommer med förslag till utformning för ett sådant system. 

Ansvaret för skogsmarkens förvaltning och skötsel delas enligt beslut i 

kommunfullmäktige mellan fastighetsnämnden och park- och naturnämnden. 

Fastighetsnämnden ansvarar för den skogsmark som inte är planlagd som naturreservat, 

grönområde eller motsvarande. En utgångspunkt för fastighetsnämndens förvaltning är att 

stora delar av skogsmarken i framtiden kommer tas i anspråk för bebyggelse, infrastruktur 

eller liknande. Fastighetskontorets mark utgör således en viktig markreserv för stadens 

utbyggnad.  

Fastighetskontoret bedömer att uppdraget, som det formuleras i motionen, inte faller 

inom ramen för fastighetsnämndens markförsörjningsuppdrag enligt reglementet. 

Fastighetskontoret finner inte heller stöd för ett sådant uppdrag i andra styrande 

dokument för fastighetsnämnden, exempelvis fastighetsnämndens skogspolicy eller 

programmet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Fastighetskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-04-19 

Diarienummer 0329/21 

 

Handläggare 

Lukas Jonsson 

Telefon:031-3681201 

E-post: lukas.jonsson@fastighet.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Fastighetskontoret bedömer att motionens förslag medför administrativa kostnader för 

staden, men kontoret kan inte bedöma omfattningen av intresset för förslaget. 

Fastighetskontoret kan därför inte bedöma de ekonomiska konsekvenserna av förslaget. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Eftersom fastighetskontoret inte kan bedöma intresset för motionens förslag kan kontoret inte 

bedöma de ekologiska konsekvenserna.  

Bedömning ur social dimension 
Fastighetskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bilagor 
1. Motionen 
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Ärendet  
I motionen av Elisabeth Undén (MP), Martin Nilsson (MP) och Karin Pleijel (MP) 

föreslås kommunfullmäktige besluta om att Göteborgs Stad utreder möjligheterna att 

erbjuda allmänhet och/eller den egna verksamheten att plantera träd som en gåva och 

återkommer med förslag till utformning för ett sådant system. Yttrande ska lämnas till 

kommunstyrelsen senast den 30 april 2021.  

Förvaltningens bedömning 
Fastighetskontoret instämmer i motionens beskrivning av att planteringen av fler träd har 

positiva miljökonsekvenser och att det bidrar positivt till klimatet såväl som till den 

biologiska mångfalden i staden.  

Göteborgs Stad äger omkring 11 000 hektar skogsmark och annan trädbevuxen 

naturmark. Ansvaret för skogsmarkens förvaltning och skötsel delas enligt beslut i 

kommunfullmäktige mellan fastighetsnämnden och park- och naturnämnden. 

Fastighetsnämnden ansvarar för den skogsmark som inte är planlagd som naturreservat, 

grönområde eller motsvarande. En utgångspunkt för förvaltningen är att stora delar av 

skogsmarken i framtiden kommer tas i anspråk för bebyggelse, infrastruktur eller 

liknande. Fastighetsnämndens mark utgör således en viktig markreserv för stadens 

utbyggnad.  

Fastighetskontoret bedömer att förslaget, som det formuleras i motionen, inte faller inom 

ramen för fastighetsnämndens markförsörjningsuppdrag enligt reglementet. 

Fastighetskontoret finner inte heller stöd för ett sådant uppdrag i andra styrande 

dokument för fastighetsnämnden, exempelvis fastighetsnämndens skogspolicy eller 

programmet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.  

 

 

 

 

 

Martin Öbo 

Fastighetsdirektör 

 

Peter Kim 

Avdelningschef  
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