Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-07

Sida

1(2)

§ 268
Svar på motion - Ge Eskilstunaborna en ätbar park
(KSKF/2017:259)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
oktober 2017. Av skrivelsen framgår att Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V),
Joel Hamberg (V), Anette Stavehaug (V) samt Alar Kuutmann (V) har den 22 mars
2017 inkommit med en motion om att ge Eskilstuna en ätbar park. Motionärerna
yrkar på att Eskilstuna kommun ska anlägga en park där människor kan plocka
frukt, örter, bär och grönsaker. Syftet med en sådan är att ge fler tillgång till
naturupplevelser och ökad kunskap om vilda växter och om hur mat odlas, samt
skapa en attraktivare stad med fler möten mellan människor.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 mars 2017 §, 93 beslutat
att motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I
beredningen av ärendet har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från
stadsbyggnadsnämnden.
Stadsbyggnadsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 23 augusti 2017, §
159 (SBN/2017:181) ställt sig positiv till motionärernas förslag. Det finns dock
avvägningar som bör göras, till exempel kring skötselfrågor och finansiering,
varför stadsbyggnadsförvaltningen först bör göra en utredning för att klargöra
sådana frågor. Med hänvisning till detta föreslår nämnden att motionen anses
besvarad.
Ätbara parker kan ge ökad kunskap och inspiration om maten som naturresurs, ge
tillgång till naturupplevelser, skapa mer social samvaro och sammantaget skapa en
attraktivare stad. I stor skala skulle ätbara parker på sikt kunna bidra till en ökad
självförsörjningsgrad för livsmedel.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen förklaras besvarad.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
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§ 285
Svar på motion - Ge Eskilstunaborna en ätbar park
(KSKF/2017:259)
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2017
på grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
oktober 2017. Av skrivelsen framgår att Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V),
Joel Hamberg (V), Anette Stavehaug (V) samt Alar Kuutmann (V) har den 22 mars
2017 inkommit med en motion om att ge Eskilstuna en ätbar park. Motionärerna
yrkar på att Eskilstuna kommun ska anlägga en park där människor kan plocka
frukt, örter, bär och grönsaker. Syftet med en sådan är att ge fler tillgång till
naturupplevelser och ökad kunskap om vilda växter och om hur mat odlas, samt
skapa en attraktivare stad med fler möten mellan människor.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 mars 2017 §, 93 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av
ärendet har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från stadsbyggnadsnämnden.
Stadsbyggnadsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 23 augusti 2017, §
159 (SBN/2017:181) ställt sig positiv till motionärernas förslag. Det finns dock
avvägningar som bör göras, till exempel kring skötselfrågor och finansiering,
varför stadsbyggnadsförvaltningen först bör göra en utredning för att klargöra
sådana frågor. Med hänvisning till detta föreslår nämnden att motionen anses
besvarad.
Ätbara parker kan ge ökad kunskap och inspiration om maten som naturresurs, ge
tillgång till naturupplevelser, skapa mer social samvaro och sammantaget skapa en
attraktivare stad. I stor skala skulle ätbara parker på sikt kunna bidra till en ökad
självförsörjningsgrad för livsmedel.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen förklaras besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 7 november 2017, § 268, att
motionen förklaras besvarad.
______
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KSKF/2017:259

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att ge Eskilstuna en ätbar park
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen förklaras besvarad.

Sammanfattning
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Joel Hamberg (V), Anette Stavehaug (V)
samt Alar Kuutmann (V) har den 22 mars 2017 inkommit med en motion om att ge
Eskilstuna en ätbar park. Motionärerna yrkar på att Eskilstuna kommun ska
anlägga en park där människor kan plocka frukt, örter, bär och grönsaker. Syftet
med en sådan är att ge fler tillgång till naturupplevelser och ökad kunskap om vilda
växter och om hur mat odlas, samt skapa en attraktivare stad med fler möten mellan
människor.
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden som i sitt yttrande ställer sig
positiv till motionärernas förslag. Det finns dock avvägningar som bör göras, till
exempel kring skötselfrågor och finansiering, varför stadsbyggnadsförvaltningen
först bör göra en utredning för att klargöra sådana frågor. Med hänvisning till detta
föreslår nämnden att motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Motionen ”Ge Eskilstunaborna en ätbar park” är väckt av Maria Chergui (V),
Maria Forsberg (V), Joel Hamberg (V), Anette Stavehaug (V) och Alar Kuutmann
(V) på kommunfullmäktige den 23 mars 2017, § 93.
Motionärerna vill att de som bor i staden och som sällan har möjlighet att lämna
staden ska ha tillgång till naturupplevelser, få uppleva hur mat odlas och lära vilka
vilda växter som är ätliga. Motionärerna yrkar att Eskilstuna på en lämplig plats
ska anlägga en ätbar park där människor kan plocka frukt, örter, bär och grönsaker.
En sådan park skulle bidra till en mer levande och attraktiv stadsmiljö med möten
mellan människor. Parken kan också utgöra ett pedagogiskt utomhusklassrum.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till stadsbyggnadsnämnden för yttrande.
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Stadsbyggnadsnämnden beslutade 23 augusti 2017, § 159, att lämna följande
yttrande.
En ätbar park eller parker med inslag av ätbara frukter, bär, nötter och växter är
intressant och skulle kunna utgöra fina inslag i staden. Det finns en del fallgropar
man kan gå i om utformning, innehåll och platsval inte är väl genomtänkt.
Grönsaksodling kräver helt andra insatser jämfört med fruktodling som exempel.
Fallfrukt kan accepteras i mer naturlika förhållanden medan det i finparker är svårt
att acceptera. Vi är måna om att hitta en rimlig nivå på en sådan parks
driftskostnader samtidigt som den ska vara den tillgång så som beskrivs av
motionärerna. Vi vill därför föreslå att förvaltningen gör en utredning under
höst/vinter 2017/2018 med syfte att klargöra hur vi kan utveckla en ätbar park eller
ätbara inslag i parker. Utredning bör omfatta frågor kring innehåll och utformning
samt drift och underhåll. Utredningen ska också omfatta val av platser lämpliga för
en sådan satsning. Slutligen bör utredningen ge förslag på hur satsningen kan
finansieras inom beslutad ram samt ange tidplan för eventuellt genomförande.
I Skiftinge och Lagersberg/Råbergstorp/Fröslunda finns framtida
investeringsplaner för stadsdelsparker. Även för Slottsbacken finns
investeringsmedel avsatta. Det kan finnas möjlighet att ätbar park/ätbara inslag kan
rymmas i någon av dessa investeringar.
När utredningen är färdig kan resultatet redovisas för stadsbyggnadsnämnden.
Stadsbyggnadsnämndens beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en utredning
enligt förvaltningens förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att motionen besvaras
med att en utredning ska göras.
Finansiering
Stadsbyggnadsförvaltningens utredning ska visa hur satsningen ska finansieras
inom beslutad ram. Det är möjligt att finansiering även kan ske genom framtida
investeringsplaner för stadsdelsparker i vissa bostadsområden.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Ätbara parker kan ge ökad kunskap och inspiration om maten som naturresurs, ge
tillgång till naturupplevelser, skapa mer social samvaro och sammantaget skapa en
attraktivare stad. I stor skala skulle ätbara parker på sikt kunna bidra till en ökad
självförsörjningsgrad för livsmedel.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Kristina Birath
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör
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Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad,
stadsbyggnadsnämnden
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SBN/2017:181

§ 159
Remissvar motion - Ge Eskilstunaborna en ätbar
park - inlämnad av V
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en utredning
enligt förvaltningens förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att motionen besvaras
med att en utredning ska göras.

Ärendebeskrivning
Stadbyggnadsnämnden har fått motionen ”Ge Eskilstuna en ätbar park” på remiss
för yttrande senast 6 september 2017. Motionen är väckt av Maria Chergui (V),
Maria Forsberg (V), Joel Hamberg (V), Anette Stavehaug (V) och Alar Kuutmann
(V).
Motionärerna vill att de som bor i staden och som sällan har möjlighet att lämna
staden ska ha tillgång till naturupplevelser, få uppleva hur mat odlas och lära vilka
vilda växter som är ätliga. Motionärerna yrkar att Eskilstuna på en lämplig plats ska
anlägga en ätbar park där människor kan plocka frukt, örter, bär och grönsaker. En
sådan park skulle bidra till en mer levande och attraktiv stadsmiljö med möten
mellan människor. Parken kan också utgöra ett pedagogiskt utomhusklassrum.

Förvaltningens synpunkter
En ätbar park eller parker med inslag av ätbara frukter, bär, nötter och växter är
intressant och skulle kunna utgöra fina inslag i staden. Det finns en del fallgropar
man kan gå i om utformning, innehåll och platsval inte är väl genomtänkt.
Grönsaksodling kräver helt andra insatser jämfört med fruktodling som exempel.
Fallfrukt kan accepteras i mer naturlika förhållanden medan det i finparker är svårt
att acceptera. Vi är måna om att hitta en rimlig nivå på en sådan parks
driftskostnader samtidigt som den ska vara den tillgång så som beskrivs av
motionärerna. Vi vill därför föreslå att förvaltningen gör en utredning under
höst/vinter 2017/2018 med syfte att klargöra hur vi kan utveckla en ätbar park eller
ätbara inslag i parker. Utredning bör omfatta frågor kring innehåll och utformning
samt drift och underhåll. Utredningen ska också omfatta val av platser lämpliga för
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en sådan satsning. Slutligen bör utredningen ge förslag på hur satsningen kan
finansieras inom beslutad ram samt ange tidplan för eventuellt genomförande.
I Skiftinge och Lagersberg/Råbergstorp/Fröslunda finns framtida
investeringsplaner för stadsdelsparker. Även för Slottsbacken finns
investeringsmedel avsatta. Det kan finnas möjlighet att ätbar park/ätbara inslag kan
rymmas i någon av dessa investeringar.
När utredningen är färdig kan resultatet redovisas för stadsbyggnadsnämnden.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Tomas Jönsson (M), Arne Jonsson (C ), Linus Lakso (MP ), Joel
Hamberg (V), Jan Svensson (L) och Laszlo von Òvàri (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
---------------------Utdrag till

Kommunstyrelsen
Akten

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Stadsbyggnadsnämnden

Remissvar motion - Ge Eskilstunaborna en ätbar
park
Förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en utredning
enligt förvaltningens förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att motionen besvaras
med att en utredning ska göras.

Ärendebeskrivning
Stadbyggnadsnämnden har fått motionen ”Ge Eskilstuna en ätbar park” på remiss
för yttrande senast 6 september 2017. Motionen är väckt av Maria Chergui (V),
Maria Forsberg (V), Joel Hamberg (V), Anette Stavehaug (V) och Alar Kuutmann
(V).
Motionärerna vill att de som bor i staden och som sällan har möjlighet att lämna
staden ska ha tillgång till naturupplevelser, få uppleva hur mat odlas och lära vilka
vilda växter som är ätliga. Motionärerna yrkar att Eskilstuna på en lämplig plats
ska anlägga en ätbar park där människor kan plocka frukt, örter, bär och grönsaker.
En sådan park skulle bidra till en mer levande och attraktiv stadsmiljö med möten
mellan människor. Parken kan också utgöra ett pedagogiskt utomhusklassrum.

Förvaltningens synpunkter
En ätbar park eller parker med inslag av ätbara frukter, bär, nötter och växter är
intressant och skulle kunna utgöra fina inslag i staden. Det finns en del fallgropar
man kan gå i om utformning, innehåll och platsval inte är väl genomtänkt.
Grönsaksodling kräver helt andra insatser jämfört med fruktodling som exempel.
Fallfrukt kan accepteras i mer naturlika förhållanden medan det i finparker är svårt
att acceptera. Vi är måna om att hitta en rimlig nivå på en sådan parks
driftskostnader samtidigt som den ska vara den tillgång så som beskrivs av
motionärerna. Vi vill därför föreslå att förvaltningen gör en utredning under
höst/vinter 2017/2018 med syfte att klargöra hur vi kan utveckla en ätbar park eller
ätbara inslag i parker. Utredning bör omfatta frågor kring innehåll och utformning
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samt drift och underhåll. Utredningen ska också omfatta val av platser lämpliga för
en sådan satsning. Slutligen bör utredningen ge förslag på hur satsningen kan
finansieras inom beslutad ram samt ange tidplan för eventuellt genomförande.
I Skiftinge och Lagersberg/Råbergstorp/Fröslunda finns framtida
investeringsplaner för stadsdelsparker. Även för Slottsbacken finns
investeringsmedel avsatta. Det kan finnas möjlighet att ätbar park/ätbara inslag kan
rymmas i någon av dessa investeringar.
När utredningen är färdig kan resultatet redovisas för stadsbyggnadsnämnden.
Finansiering
Inom beslutad investeringsram och driftsbudget.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
En väl fungerande park kan bidra till flera värden inom sociala, miljömässiga och
samhällsekonomiska perspektiv. Man kan anta att en väl fungerande park har låga
driftkostnader och därmed bidrar till stabil ekonomi.
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

Mathias Thuen
Avdelningschef
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§ 93
Motion - Ge Eskilstunaborna en ätbar park
(KSKF/2017:259)
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Joel Hamberg (V), Anette Stavehaug (V)
samt Alar Kuutmann (V) har den 22 mars 2017 lämnat in en motion – Ge
Eskilstunaborna en ätbar park.
Motionären yrkar på följande:
- Att Eskilstuna kommun på en lämplig plats ska anlägga en ätbar park där
kommuninvånarna kan plocka frukt, örter, bär och grönsaker.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

