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§8
Urban stadsodling och permakultur
Svar på skrivelse från (V)
HÄ 2021/566

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Vänsterpartiet.
Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse från Maria Ljuslin m.fl. (V) lyfts behovet av urban
stadsodling i stadsdelsområdet. I skrivelsen beskrivs fördelar om
stadsodling, bland annat en ökad kunskap om permakultur.
Skrivelsen innehåller fem frågor som förvaltningen besvarar i
tjänsteutlåtandet.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Johan Nilsson m.fl. (M), Rebekka Dominique
(MP), Johan Vesterlund (C), Henrik Åkerlund (SD) och Eva
Fagerhem m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt
förvaltningens förslag.
Maria Ljuslin m.fl. (V) lade fram ett förslag och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Maria Ljuslin m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
"att uppdra åt förvaltningen att återkomma till stadsdelsnämnden
med redovisning för hur arbetet med möjliggörande för förskolor att
stadsodla på parkmark fortskrider, samt
att anföra följande:
Vi delar förvaltningens uppfattning att tillgång till vatten och
möjlighet att ta tillvara avfall föranlett av stadsodling är ett problem
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i sammanhanget och att det därför är lättare om stadsodling sker i
anslutning till bostäder än på parkmark.
Vill däremot gärna hålla fast vid möjligheten till samarbete mellan
intresserade stadsodlare och förskolorna i området. Problemet med
att brukaravtal inte får tecknas i kommersiellt syfte tror vi kan lösas
avtalsvägen genom samarbetsavtal mellan stadsodlare och de
berörda förskolorna, att produkter av stadsodling delas mellan
stadsodlarna själva och berörda förskolor utan att pengar kommer
med i bilden."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/566-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande - Urban
stadsodling och permakultur
 HÄ 2021/566-1 Urban stadsodling och permakultur skrivelse från (V)
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