Malmö stad

1 (2)

Servicenämnden
Datum

2018-04-26

Yttrande

Adress

Henrik Smithsgatan 13
Diarienummer

Till

SN-2018-13

Kommunfullmäktige

Yttrande över Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om smarta
cityträd STK-2017-1605
Servicenämnden beslutade den 24 april 2018 att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Servicenämnden anser att tekniska nämnden är bäst lämpade att göra en eventuell
kartläggning samt föra dialog med fastighetsägare. Servicenämnden kan bistå tekniska
nämnden med anläggning av gröna ytor om nämnden får ett sådant uppdrag.
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med vad som
framförts i ärendet.
Yttrande

Servicenämnden har inga invändningar mot förslaget om att göra en kartläggning över ytor
som kan bli gröna ytor. Servicenämnden kan bistå tekniska nämnden med anläggning av
gröna ytor om nämnden får ett sådant uppdrag.
Servicenämnden anser att uppdraget om att ta fram ett förslag för möjlighet till stadsodling
samt involvera privata fastighetsägare i detta är ett uppdrag som bör utföras av tekniska
nämnden.
Servicenämnden vill även påpeka att utöver kostnaden att köpa in de aktuella ”cityträden”,
det vill säga stående konstruktioner bestående av mossor och lavar, tillkommer kostnader
förknippade med skötsel.
Mossor och lavar är känsliga för yttre påverkan. Risken för förfrysning eller att solen bränner
sönder växterna är faktorer att ta hänsyn till. Cityträden tar upp föroreningar, men de skadas
ofta i den processen för att de tål det dåligt. För mycket sol, kyla och föroreningar kan med
andra ord innebära att växterna måste bytas ut. Om vi istället väljer att förvara cityträden
inomhus på vintern kommer inte växterna gå i ide utan det krävs löpande skötsel även under
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vinterhalvåret. Allt detta är tillkommande kostnader som man måste ta med i beräkningen
vid beslut om att skaffa cityträd.
Servicenämnden föreslår därför kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med vad
som framförts i ärendet.
Ordförande

Jan Olsson (S)
Nämndsekreterare

Josefin Haugthon
Muntlig reservation från Moderaterna och Liberalerna.

