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Växthusen i Långbro park
Svar på medborgarförslag (återremitterat av
stadsdelsnämnden 7 februari 2019)
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden avslår medborgarförslaget.

Anne-Marie Tingeborn
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Medborgarförslaget från föreningen Långbro Parks trädgårdar
önskar aktualisera ett tidigare fattat nämndbeslut från hösten 2016.
Nämnden gav då förvaltningen i uppdrag att söka fondmedel ur
stadens sociala investeringsfond för en förstudie av ett projektet
som handlade om att anlägga odlingar i form av växthus och
frilandsodling i Långbro park. Det visade sig senare inte vara
möjligt för stadsdelen att söka medel för en sådan förstudie.
Förvaltningens budget medger inte en sådan utredning och staden
har inga medel som är möjliga att söka för att finansiera en förstudie
för detta projekt. Förvaltningen föreslår därför att nämnden avslår
förslaget.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för HR och extern service,
som även har gjort en bedömning ur jämställdhetsperspektiv. För-
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slag till beslut bedöms vara neutralt ur jämställdhetsperspektiv.
Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen 28 februari 2019.
Nämnden återremitterade ärendet till förvaltningen 7 februari 2019
med motiveringen att förvaltningen behövde förtydliga om ärendet
är ett svar på ett eller två inkomna medborgarförslag.
Förvaltningens svar avser det medborgarförslag som anmäldes vid
nämndens sammanträde 15 november 2018 med ärenderubriken
Växthusen i Långbro park.
Bakgrund
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnade den 15 november 2018 ett
medborgarförslag från föreningen Långbro parks trädgårdar till
förvaltningen för beredning. Det innehåller förslag om att
aktualisera ett tidigare fattat nämndbeslut om ett medborgarförslag
från hösten 2016. Medborgarförslaget handlade om att anlägga
odlingar i form av växthus och frilandsodling i Långbro park. Syftet
var att skapa möjligheter för ekologisk stadsodling,
gemenskapsaktiviteter för de boende i parken samt nya
arbetstillfällen. Förslagsställarna ville då bygga vidare på den
historia som Långbro sjukhuspark har, som från början anlades som
en terapipark med bland annat trädgårdsmästeri, växthus och
odlingar.
Nämnden skrev i sitt svar på medborgarförslaget att en förstudie
skulle behövas för att utreda förutsättningarna för ett sådant projekt,
framför allt i vilken form verksamheten skulle kunna drivas och hur
den skulle kunna finansieras. Stockholms stad hade då beslutat att
inrätta en ny social investeringsfond ur vilken stadsdelsnämnderna
kunde söka medel under 2017. Nämnden beslutade att ge
förvaltningen i uppdrag att ta fram en ansökan om fondmedel för en
förstudie av projektet Stadsodling i Långbro park. Av svaret
framgår också att nämnden ville framhålla att den framtida
drivkraften bör komma från de boende och att det är viktigt att
begränsa kommunens långsiktiga ansvar för verksamheten. De
boende i Långbro Park bildade under våren 2017 en ideell förening
kallad föreningen Långbro Parks trädgårdar för att vara den part
som nämnden i sitt beslut lyfter fram. Under våren 2017 kontaktar
förvaltningen stadens sociala investeringsfond och får då veta att
det inte är möjligt för stadsdelen att söka medel ur fonden för en
sådan förstudie och har därefter inte berett frågan vidare.
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Föreningen menar i sin skrivelse från juni 2018 att intresset för
odling i Långbo Park har fortsatt att växa. Föreningen menar vidare
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att en förstudie behöver utföras för att utreda plats i parken,
finansiering, driftsform och projektplan. Föreningen önskar därför
att nämnden aktualiserar tidigare fattat beslut och ger förvaltningen
i uppdrag att i samarbete med föreningen finansiera eller söka
finansiering för denna förstudie.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen menar att stadsodling är ett bra sätt att skapa
gemenskap och engagemang i närmiljön. Förvaltningen har under
2018 byggt ut odlingslotter vid Viktoriaparken och erbjuder
medborgare odling i både Kristallparken och Prästgårdsparken.
Stadsdelen har också fruktträd i parker som Vivelparken och
Långbro Gårdsparken.
Förvaltningen ser positivt på att de boende i Långbro Park har
organiserat sig i en förening för att driva frågan om odling i parken
vidare, organisering underlättar ofta då medborgare vill driva en
gemensam fråga och stadsdelens olika föreningar driver olika
intressefrågor för att kunna behålla eller utveckla sin verksamhet.
Efter att nämnden besvarat medborgarförslaget hösten 2016 fick
stadsdelen veta att stadens nya sociala investeringsfond inte var
öppen för förstudier och förvaltningen kunde därmed inte söka
medel.
Staden har inga medel som är möjliga att söka för att finansiera en
förstudie för detta projekt och förvaltningens budget medger inte en
sådan utredning. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden avslår
förslaget.
Bilaga
Medborgarförslaget
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