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Motion ”Starta Stockholms läns första
Hälsoträdgård i Tyresö”
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen


Anse motionen besvarad.

Reservation
Karin Ljung (S) kommer in med en skriftlig reservation.
Rickard Ljung (MP) kommer in med en skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har inkommit med en
motion som handlar om att starta Stockholms läns första hälsoträdgård i
Tyresö. I motionen tas upp att personer med psykisk ohälsa ökar och att
behoven av olika insatser för behandling, arbetsträning och rehabilitering blir
större. Ett förslag är så kallad ”grön rehabilitering”. Det finns enligt motionen
23 platser i Sverige med hälsoträdgårdar som bedriver verksamhet för bl.a.
personer med psykisk ohälsa. I Tyresö har ”Tyresö Hälsoträdgård” bildats
som en ekonomisk förening.
För att förverkliga denna verksamhetsidé behövs en plats för att bedriva
köks- och hälsoträdgård. Man har uttryckt önskemål om att få använda en del
av Albyområdet.
I motionen föreslås:
– Att Tyresö kommun skyndsamt tar fram och erbjuder Tyresö
Hälsoträdgård en lämplig plats för ovannämnda verksamhet.

Ordförandeutlåtande
Motionen slår in öppna dörrar. Det företag som motionen pekar ut har sedan
ganska lång tid en dialog med kommunen om en lämplig plats för sin
verksamhet. Motionen pekar också ut Alby friluftsområde som ett lämpligt
ställe att etablera verksamheten, men hela området är planlagt som allmän
plats kan det således inte arrenderas ut.
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Vad gäller Uddby Gård så står det den blivande arrendatorn fritt att hyra ut
mark till andra aktörer så länge avtalet med kommunen i övrigt uppfylls.
Om kommunen har behov av bolagets tjänster är det något som övriga
nämnder måste initiera och i så fall eventuellt upphandla. I övrigt hänvisar jag
till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Yrkande
Karin Ljung (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförende ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden avslagit
yrkandet.
Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att
nämnden beslutat att anse motionen besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Hälsoträdgård i Tyresö.pdf
Motion om att starta Stockholms läns första Hälsoträdgård i Tyresö.pdf
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