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Nr 154. Motion av Elvira Caselunghe 
och Kristin Lilieqvist (båda MP) om 
ökad andel matproducerande och ät-
bara växter 
KSN-2012-1134 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen i enlighet med föredrag-
ningen i ärendet. 
 
Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till 
förmån för bifall till motionen. 
 
Uppsala den 22 maj 2013 
På kommunstyrelsen vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Karin Ericsson (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande; Mats Gyllander, 
Christopher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), 
Peter Nordgren (FP), Irene Zetterberg, Milischia 
Rezai (båda S) och Rickard Malmström (MP). 
 
Ärendet 
Elvira Caselunghe och Kristin Lilieqvist (båda 
MP) har i motion väckt den 29 oktober 2012 yrkat 
att kommunfullmäktige ger gatu- och samhälls-
miljönämnden i uppdrag att anta en strategi för hur 
andelen växter som producerar ätbar föda ska öka 
på all mark i Uppsala, både i centrum och i om-
givande stadsdelar. Ärendets bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till gatu- och samhälls-
miljönämnden (GSN). Ärendets bilaga 2. 
 

GSN anför att Uppsala är idag den kommun i 
Sverige som har flest antal odlingslotter per invå-
nare. Flera initiativ har tagit under åren. En inspira-
tionsguide för stadsodling håller på att utarbetas.  
 
Det finns ett stort antal bärbuskar, äppel- och 
päronträd, hasselbuskar m m spridda i stadens par-
ker. Frukten tas dock sällan om hand av människor 
utan blir liggande som fallfrukt. Nämnden anser att 
de växter som producerar ätbara frukter, bär och 
nötter redan finns och nyplanteras i en väl avvägd 
omfattning och att det därför inte finns behov av 
någon specifik strategi för hur andelen växter som 
producerar ätbar föda ska öka på all mark i 
Uppsala. 
 
(MP) och (V) har anmält reservation. 
 
Föredragning 
Växter som producerar ätbar föda är en av flera 
olika ekosystemtjänster som naturen ger oss med-
borgare. I staden har vi träd som svalkar och ger 
skugga samt mark som ger oss mat, filtrerar vatten 
och minskar risk för översvämningar. Att tillvarata 
och utveckla potentialen i dessa tjänster är en stra-
tegisk fråga för kommunen. Det handlar om att ge 
förutsättningar för en högre självförsörjningsgrad, 
en mer naturlig och giftfri odling, en anpassning 
till klimatförändringar och att utveckla stadens 
attraktivitet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 24 september 2012 
att ge GSN i uppdrag att 1) se över regelsystemet 
för lokal odling på kommunal mark i Uppsala för 
att kunna möta framtidens olika behov av stadsod-
ling samt 2) att se över de utpekade områdena för 
odling i översiktsplanen i syfte att utreda om de är 
tillräckliga för att utveckla stadsodlingen i 
Uppsala. Dessutom tas just nu en stadsodlings-
guide fram.  
 
Att utveckla kunskapen kring och synliggöra 
lokala ekosystemtjänster är en viktig fråga i det 
hållbara samhälle som Uppsala kommun vill och 
ska vara. Kommunstyrelsen (KS) har därför i di-
rektiven till aktualiseringsprövningen av översikts-
planen lagt in en undersökande studie kring de 
lokala ekosystemtjänsterna. I denna bör ekosys-
temtjänster i form av växter som producerar föda 
ingå. Därmed krävs inget särskilt uppdrag med 
anledning av motionen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut 
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