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Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om ätbar park
STK-2020-950
Sammanfattning

Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att berörda nämnder ska ges i uppdrag att anlägga minst en park med ätbara
växter, där det ges möjlighet att stadsodla samt att växterna i parken består av frukt- och bärbuskar. I motionen föreslås också att när befintliga parker rustas upp så ska tidigare växtlighet
ersättas med ätbara varianter. I ärendet redovisas yttranden från tekniska nämnden. Med hänvisning till yttrandet föreslår stadskontoret att motionen ska anses besvarad.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser att motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans
(V) om att anlägga minst en ätbar park med ätbara växter och att vid upprustning av befintliga parker ersätta tidigare växtlighet med ätbara varianter besvarad med vad som anförts i ärendet.
Beslutsunderlag



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-15
Kommunstyrelsen 2021-04-07
Kommunfullmäktige 2021-04-29
Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

SIGNERAD

2021-03-09

Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) har lämnat in en motion i vilken man vill att
Malmö Stad ska anlägga en park där kommuninvånarna kan plocka frukt, bär, örter och grönsa-
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ker. Motionärerna föreslår att tekniska nämnden anlägger minst en ätbar park, där det ges möjlighet att stadsodla samt att växterna i parken består av fruktträd och bärbuskar. Vidare föreslås
att tekniska nämnden i upprustning av befintliga parker ska ersätta tidigare växtlighet med ätbara
varianter. Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) menar att en ätbar park skulle öka
den biologiska mångfalden, överbrygga sociala strukturer, vara nyttigt i utbildningssyfte samt befästa Malmös position som en progressiv miljöstad.
Motionen har skickats ut på remiss till tekniska nämnden. Tekniska nämnden hänvisar i sitt svar
till översiktsplanen för södra Hyllie och detaljplan 5592 där en ny stadsdelspark planeras i Hyllie.
Hösten 2017 vann Nyrens AB en arkitekttävling för parken med förslaget Framtidens park är aldrig färdig. Parkens norra del har ätliga växter som tema och kommer att innehålla en fruktlund
med ett antal olika fruktträd och andra ätliga växter. Här kommer t ex att finnas fjorton olika
sorters äppleträd, flera olika sorters päron, plommon, körsbär och persika och avgränsande buskage av bärbuskar. I parkens norra del kommer det också att finnas goda möjligheter till stadsodling med framdraget vatten och bra odlingsjord. Parkens norra del är under genomförande och
beräknas vara klar sensommaren 2021.
Vidare informerar tekniska nämnden om att fastighets- och gatukontoret årligen planerar långt
över 1000 träd i staden. Dessa ska ge en mängd olika nyttor för stadens invånare; skönhetsupplevelser, skugga och temperatursänkning varma dagar, hantering av dagvatten, ge mat och boplatser till fåglar och insekter med mera. För att fylla alla dessa behov behövs en mångfald av
träd.
När stadens parker rustas upp görs alltid en bedömning av vilka åtgärder som är rätt för den enskilda platsen. Av tradition sätter förvaltningen gärna fruktträd och bärbuskar intill lekplatser eller andra mötesplatser i staden. Även andra ätliga växter används som t ex äkta valnöt, äkta kastanj, aronia, körsbärskornell eller slånbär. I anslutning till gångbanor och torgytor är det inte
lämpligt med fruktträd och bärbuskar eftersom den nedfallna frukten upplevs som skräpig och
kan bidra till halka. En bedömning av växtval måste göras från fall till fall.
Tekniska nämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Skriftlig reservation Vänsterpartiet.
Muntlig reservation Miljöpartiet.
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret noterar att fastighets- och gatukontoret arbetar strukturerat vid upprustning för
att sätta ätbara växter i form av träd och buskar efter en bedömning av den enskilda platsen i
staden. Stadskontoret anser att fastighets- och gatukontoret genom att sätta fruktträd och bärbuskar intill lekplatser i staden ser till barnens rätt till lek och rekreation enligt Barnkonventionen
artikel 31 beaktas.
Stadskontoret vill uppmärksamma på att det finns ett tiotal stadsodlingar utspridda över hela
staden öppna för Malmöborna. Vidare finns det möjlighet att starta upp nya stadsodlingar på
allmän platsmark under förutsättning att den är öppen och involverar andra människor i staden.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen kan
anses besvarad med vad som anförts i ärendet.
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Micael Nord Näringslivsdirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

