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  2018-03-20 

 

Tekniska nämnden 

 

 

Dnr Ten 2017/659 

Järfälla kommun bör arbeta fram en skötselplan för sinnenas trädgård, 
motion från Lennart Nilsson (KD) – yttrande till kommunstyrelsen  

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 

 

1. Motionen lämnas utan åtgärd.   

 

 
Ärendet i korthet 

En motion om att ta fram en skötselplan för sinnenas trädgård remitterades till 

tekniska nämnden 2017-10-25. I motionen nämns att skötseln av sinnenas trädgård 

idag inte är tillfredsställande. Bygg- och miljöförvaltningen konstaterar att det saknas 

skötselplan för sinnenas trädgård vilket kommer att tas fram under våren 2018.  

 
Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-20 

2. Motion från Lennart Nilsson (KD), 2017-10-26 

 

 
Bakgrund 

Lennart Nilsson (KD) har lämnat in en motion där han förespråkar att Järfälla 

kommun ska arbeta fram en skötselplan för kommunens sinnenas trädgårdar.  Syftet 

med trädgårdarna är att de ska stimulera samtliga sinnen. Det kan bland annat röra 

sig om ett porlande vattenflöde för hörseln eller smaken av nyplockade hallon. De 

boendes sinnen ska helt enkelt bli mer stimulerade genom att vistas i en sinnenas 

trädgård.  

 

Trädgårdarna finns på de flesta av kommunens äldreboenden. Skötseln av dem har 

dock varit bristfällig under 2017 och klagomål har inkommit från personal och 

brukare. På grund av den bristande skötseln föreslår Lennart Nilsson (KD) att en 

skötselplan ska arbetas fram.     

 
Analys 

Bygg- och miljöförvaltningen kan konstatera att det har funnits brister i hur de 

befintliga sinnenas trädgårdar har sköts och att det saknas en skötselplan, vilket har 

lett till ojämn standard för de olika trädgårdarna. Under våren 2018 kommer dock en 

gemensam skötselplan att tas fram för samtliga trädgårdar.   
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Varje fastighet har en egen skötselplan där det finns beskrivningar hur respektive yta 

ska skötas. Detta har givetvis funnits för varje fastighet, men utan att ytan för 

sinnenas trädgård ingått i den befintliga skötselplanen. Under början av 2018 har 

förvaltningens upphandlade markentreprenör kontaktats för att tillsammans med 

ansvarig förvaltare utarbeta just beskrivningen av ytan för sinnenas trädgård. När 

detta är gjort kommer skötseln av trädgårdarna fungera tillfredsställande.  
 

Efter att skötselplanen är på plats är det vidare viktigt att det förs en kontinuerlig 

dialog med brukarna. Bygg- och miljöförvaltningen har idag kontinuerliga 

dialogmöten med chefen för respektive äldreboende.  Idag sker dessa möten tre 

gånger per år. Vid dessa möten kan frågor som rör sinnenas trädgård också tas upp 

vilket gör att förvaltningen kan utveckla skötselplanen utefter de behov som finns 

hos brukarna.  
  
Barnkonsekvensanalys 

Motionens förslag rör miljön på kommunens äldreboenden och barn påverkas därför 

inte av förslaget. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
 

Motionen innebär inte några ekonomiska konsekvenser då de föreslagna åtgärderna 

redan är under arbete.   
 
Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att motionen lämnas utan åtgärd då de 

förslagna åtgärderna redan pågår.  
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