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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 samt drift och underhåll. Utredningen ska också
omfatta val av platser lämpliga för en sådan satsning. Slutligen bör utredningen ge
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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
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Avdelningschef
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