Älvsjö stadsdelsförvaltning
HR och extern service

Handläggare
Kajsa Pärke
Telefon: 08-508 21 083

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.5.3.388-2015
Sida 1 (2)
2015-11-25

Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
2015-12-17

Motion om stadsodling på tak och fasader
Remiss från kommunstyrelsen (motion 2015:57)

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på
remissen.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Eva Frykler
T.f. avdelningschef

Sammanfattning
Remissen består av en motion från Anna König Jerlmyr (M) som
föreslår att stadsbyggnadsnämnden upprättar ett strategiskt dokument för möjlighet till stadsodling på stadens befintliga och tillkommande tak och fasader. Syftet är att skapa mer grönska och
platser för umgänge i staden.
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Stadsdelsförvaltningen är positiv till stadsodling och i en tät stadsmiljö kan tak och fasader bli aktuella för detta. Samtidigt vill förvaltningen betona att aktiviteter på enskilda fastigheters tak inte kan
ersätta de allmänt tillgängliga mötesplatser som parker och andra
offentliga platser utgör.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för HR och extern service.
Ärendet har behandlats i pensionärsrådet den 8 december, samt i
förvaltningsgruppen den 10 december 2015. Remisstiden sträcker
sig till den 12 december 2015, men stadsdelsnämnden har fått
förlängd svarstid till den 22 december 2015.
Remissen i sammanfattning
Remissen består av en motion från Anna König Jerlmyr (M) som
föreslår att stadsbyggnadsnämnden ska upprätta ett strategiskt
dokument och handlingsplan, kopplat till såväl Den gröna promenadstaden som Vision City 2030, för möjlighet till stadsodling på
stadens befintliga och tillkommande tak och fasader.
Motionen beskriver hur vi genom att använda stadens taklandskap
för stadsodling får flera olika mervärden; taklandskapen blir mer
intressanta och dynamiska, det blir mer plats för socialt umgänge,
mer grönska i staden och fler närproducerade råvaror.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Älvsjö stadsdelsförvaltning anser att det är positivt med stadsodling
och i en tät stadsmiljö kan taken och fasader bli aktuella för detta.
Motionären hänvisar framför allt till city, men även i Älvsjö planeras för täta stadsmiljöer där taken kan vara intressanta att nyttja för
flera olika funktioner. Förvaltningen håller med motionären om att
grönska är viktig i täta stadsmiljöer för att förbättra lokalklimatet
och mildra effekterna av klimatförändringarna. Som motionären
påpekar så skapar stadsodling också sociala mötesplatser. Förvaltningen vill dock betona behovet av offentliga miljöer där alla
stadens invånare kan mötas. Mötesplatser på enskilda fastigheters
tak kan inte ersätta de allmänt tillgängliga mötesplatser som parker
och andra offentliga platser utgör.
Bilaga
Remiss om motion (2015:57) om stadsodling på tak och fasader.
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