1 (4)

Tjänsteskrivelse
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Liselott Johansson

2021-03-19

Dnr SBN 2019-795
Dnr KS 2019-882

Samhällsbyggnadsnämnden

Ge Linköpingsborna en ätbar park, svar på motion (V)
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att delar av motionen redan utförs i
våra parker.
Ärende
Jessica Eek (V), Björn Alling (V), Eva Lindblad (V) och de tidigare
ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige Jane Carlsson och Fredrik
Hasselgren föreslår i en motion daterad 2019-11-21 att:


Linköpings kommun på en lämplig plats eller platser ska anlägga en
ätbar park där kommuninvånarna kan plocka frukt, örter, bär och
grönsaker



Linköpings kommun i arbetet med att utveckla stadsdelar- och
serviceorter tar med ätbar park i planeringen av grönområden

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Vänsterpartiet anser det värdefullt att alla får tillgång till äkta naturupplevelser.
De vill ge linköpingsborna information och inspiration som påminner om att
maten är en naturresurs, inte någonting som bara finns på butikshyllorna.
Därför vill de att Linköping ska få en ätbar park.
Parken skulle till en låg kostnad ge många barn och vuxna i Linköping
möjlighet att äta ett nyplockat äpple, eller plocka päron, plommon, grönsaker,
örter och bär. Parken kan också användas som utomhusklassrum där barn och
ungdomar i våra skolor kan få lära sig vilka bär och frukter som är ätbara.
I Linköpings kommun sker plantering av bärbuskar och fruktträd i samband
med en rad olika projekt. Exempelvis vid anläggandet av lekplatser, där det
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ofta planteras bärbuskar och även ibland smultron och blåbär. Även i andra
parker, nyanlagda och befintliga strävar förvaltningen efter att plantera en god
variation av blommande och bärande buskar och träd, eftersom de också är
viktiga för pollinerade insekter och fåglar.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att motionen avslås
med hänvisning till att delar av motionen redan utförs i våra parker.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Ge Linköpingsborna en ätbar park, svar på motion (V), 2021-03-19
Motionen
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Bakgrund
I Linköpings kommun sker plantering av bärbuskar och fruktträd i samband
med en rad olika projekt. Exempelvis vid anläggandet av lekplatser, där det
ofta planteras bärbuskar och även ibland smultron och blåbär. Även i andra
parker, nyanlagda och befintliga strävar förvaltningen efter att plantera en god
variation av blommande och bärande buskar och träd, eftersom de också är
viktiga för pollinerade insekter och fåglar.
Stadsodling är en uppskattad aktivitet som just nu pågår vid sju platser i
kommunen, där våra medborgare är initiativtagare och gemensamt med
stadsträdgårdsmästaren utser lämplig plats. I den senast anlagda parken
Paradiset i Vallastaden, finns både ytor för stadsodling samt fruktlundar som är
tillgängliga för alla.
Det finns också tankar att i Paradiset starta särskild odlingar för barn. Detta
skulle ombesörjas av de odlare som finns knutna till platsen.
Odling som pedagogisk aktivitet och riktad till barn lämpar sig särskilt bra på
förskolor och sker med fördel på förskolegården. Det finns många sådana
exempel i Linköping, där förskolor har odlingslådor och ofta finns också både
fruktträd och bärbuskar. Genom att ha odlingslådor på förskolegården undviker
man till stor del skadegörelse och det finns bättre möjligheter att täcka odlingar
för att både påskynda groning och för att minska påhälsning av tex katter.
Förvaltningen har inte för avsikt att skapa en tematisk ”ätbar park”, men tar
fasta på att i de projekt det är bedöms möjligt och lämpligt, plantera både
fruktträd och bärbuskar.
Ekonomiska konsekvenser
Ingår i förvaltningens ordinarie uppdrag, inga särskilda kostnader.
Kommunala mål
Ett attraktivt och tryggt Linköping
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Förvaltningens löpande arbete med denna fråga tar särskilt i beaktande barns
behov, exempelvis genom att lekmiljöer har särskilda krav gällande
planteringar. Övriga jämställdhetsperspektiv bedöms inte vara relevanta.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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