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Svar på medborgarförslag om att skapa blommande 
vägkanter och ängar  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2022 § 108 att remittera 
ett medborgarförslag om att skapa blommande vägkanter och ängar till 
kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
Förslagsställaren vill att kommunen skapar blommande vägkanter och ängar 
i syfte att främja bin och andra pollinatörer som bidrar till den biologiska 
mångfalden.  
 
Förvaltningen arbetar redan aktivt med att skapa blommande ängar och 
vägkanter på en rad platser runtom i kommunen. Arbetet utgår från 
inriktningen i verksamhetsplan 2022–2024 om att grönska och skötsel i 
kommunens skol-, park- och centrummiljö ska utformas för att bidra till 
biologisk mångfald. I Hällingsjö, Landvetter och Mölnlycke har gräsytor i 
park- och centrummiljö tillåtits växa ut till att bilda ängar och på vissa 
platser har även ängsblommor och växter planterats in.  
 
Sedan 2021 arbetar förvaltningen även med att utveckla blommande 
vägkanter längs vägar och gång- och cykelbanor i kommunens olika tätorter. 
Arbetet planeras att utökas till att omfatta fler ytor och platser under nästa 
år.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 16 november 2022  
 Medborgarförslag om att skapa blommande vägkanter och ängar  
 Trafikverket översiktskarta – Artrika vägmiljöer inom Härryda 

kommun  
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2022 § 108 att remittera 
ett medborgarförslag om att skapa blommande vägkanter och ängar till 
kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
Förslagsställaren vill att kommunen skapar blommande vägkanter och ängar 
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i syfte att främja bin och andra pollinatörer som bidrar till den biologiska 
mångfalden.  
 
Grönska och skötsel i kommunens skol-, park- och centrummiljöer  
Kommunstyrelsen godkände den 18 november 2021 § 407 verksamhetsplan 
för 2022–2024. I verksamhetsplanen beskrivs kommunstyrelsens mål och 
inriktningar för förvaltningens olika enheter och verksamheter. En politisk 
inriktning för trafikverksamheten i verksamhetsplanen är att grönska och 
skötsel i kommunens skol-, park- och centrummiljö ska utformas för att 
bidra till biologisk mångfald och dagvattenhantering.  

Under året har gatuenheten inom trafikverksamheten arbetat utefter 
inriktningen genom att omvandla gräsytor till blommande ängar på en rad 
olika platser i kommunen. Tidigare kortklippta gräsytor omvandlas till 
högväxande gräs med slåtter en gång om året. I parkytan norr om 
Ekdalaskolan i centrala Mölnlycke har ängsblommor och växter planterats 
in. Vid Mölnlycke resecentrum har gräset låtits växa ut för att bilda 
ängsgräs. En äng har såtts vid Landvetters badplats och i Hällingsjö planerar 
gatuenheten för att plantera träd och att omvandla en slaghacksyta till en 
äng. Arbetet kommer att fortsätta även under nästa år och efter utvärdering 
finns planer på att omvandla fler ytor framöver.  

Under 2021 påbörjade även gatuenheten ett arbete med att bilda blommande 
vägkanter längs cykelbanor och vägar inom kommunens tätorter. Från att 
tidigare ha klippt vägkanterna med slaghack två gånger om året tillåts 
numera gräset att växa ut och klipps endast en gång under sensommaren. 
Detta för att främja bin och andra pollinatörer.  

Trafikverkets arbete med artrika vägkanter  

Förvaltningen har varit i kontakt med Trafikverket gällande deras arbete 
med artrika vägkanter. För att bevara artrikedomen och gynna den 
biologiska mångfalden sköter Trafikverket om artrika vägkanter längs flera 
av de statliga vägarna inom kommunen. På ett antal platser har det röjts och 
rensats för att så in ängsväxter, bland annat i ett pågående arbete vid 
Bårhult. Längre sammanhängande vägsträckor där Trafikverket arbetar med 
att skapa artrika vägmiljöer finns längs Härrydavägen och Sätilavägen.  

Strategisk plan för Agenda 2030 

Att stärka den biologiska mångfalden utgör ett särskilt insatsområde i 
Härryda kommuns strategiska plan för Agenda 2030. De särskilda 
insatsområdena rör frågor av en övergripande karaktär som är av strategisk 
vikt för kommunen.  

Förvaltningens bedömning 
 
Förvaltningen bedömer att det redan pågår ett aktivt arbete med att skapa 
blommande ängar och vägkanter på en rad platser runtom i kommunen 
utifrån inriktningen att grönska och skötsel i skol-, park- och centrummiljö 
ska utformas för att bidra till biologisk mångfald. 
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Louise Skålberg  Irmana Cukur   
Samhällsbyggnadschef  Administrativ chef
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