
        Göteborg 2020-12-10 

Låt allmänheten plantera träd som gåva - motion av Elisabeth 
Undén (MP), Martin Nilsson (MP) och Karin Pleijel (MP) 

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: 

1. 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. 
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