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Medborgarförslag - Hönsgård i Årsta
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit om att starta upp en hönsgård i
stadsdelen Årsta, som ska vara tillgänglig för allmänheten.
Författarna av medborgarförslaget har föreslagit sex olika platser,
som de tror kan passa.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget i helhet, men har vissa
medskick inför det fortsatta utredningsarbetet. Bland annat lyfter
förvaltningen att det är viktigt att det regleras i avtal att en eventuell
hönsgård är tillgänglig för allmänheten, så att detta inte ändras i
framtiden.
Förvaltningen anser att en av de föreslagna platserna kan passa,
men författarna av medborgarförslaget är tveksamma till om den
platsen verkligen är bra. De kommer under sommaren ta fram fler
förslag på lämpliga platser och skicka in dessa till förvaltningen.
Bakgrund
En grupp boende i Årsta har skickat in ett medborgarförslag om att
starta upp en hönsgård på offentlig mark i stadsdelen Årsta.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Avdelningen för stadsmiljö och lokaler.
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Ärendet
Författarna av medborgarförslaget vill starta upp en hönsgård i
stadsdelen Årsta. Deras förslag innebär att de själva kommer att stå
för upprättande av själva hönsgården, samt drift och underhåll. De
kommer också ansvara för att krav från jordbruksverket angående
djurhållning tillmötesgås, och att veterinär finns tillgänglig vid
behov.
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De vänder sig till förvaltningen för att få hjälp med att hitta en
lämplig plats, och de undrar också om det är möjligt att få
ekonomiskt stöd till material för hönsgården. I medborgarförslaget
föreslås sex olika platser i Årsta som de tror kan passa för en
hönsgård.
Författarna av medborgarförslaget vill att hönsgården ska vara
tillgänglig för allmänheten, och nämner bland annat att de vill
anordna öppet hus på helger. De lyfter att barn är en viktig
målgrupp och har ambitioner om att anordna utbildningstillfällen
för lokala skolor och förskolor.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig till positiv till förslaget om att starta upp en
hönsgård i stadsdelen Årsta och föreslår att lämplig plats och andra
förutsättningar utreds vidare.
Förvaltningen tycker att det är positivt med boende som vill
levandegöra och tillföra kvalitéer till det offentliga rummet. Det är
bra att skribenterna lyfter att hönsgården ska vara tillgänglig för
allmänheten. Detta är en förutsättning för att förslaget ska kunna gå
att genomföras med stöd av förvaltningen, och det är viktigt att det
efterlevs i framtiden. Förvaltningen föreslår att detta regleras i
eventuella avtal mellan förvaltning och ansvarig för hönsgården.
Författarna av medborgarförslaget föreslår bland annat en plats vid
Årstalidens lekpark. Detta är en plats som förvaltningen anser vara
väl lämpad för förslaget, framförallt eftersom det är den enda av
platserna som har tillgång till rinnande vatten.
Förvaltningen har haft inledande möten med författarna av
medborgarförslaget, och har då bland annat meddelat att platsen vid
Årstalidens lekpark kan fungera. De ställde sig då delvis tveksamma
till platsen, och skulle under sommaren inkomma med nya förslag
på platser.
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Förvaltningen ska utreda om visst ekonomiskt stöd kan ges för
upprättandet av hönsgården. En grundförutsättning för att
ekonomiskt stöd ska kunna utbetalas är att hönsgården uppfyller
krav om djurhållning och tillgänglighet för besökare från
allmänheten.
Förvaltningen föreslår att eventuell plats för hönsgård kan anordnas
genom ett brukaravtal. Ett brukaravtal är ett avtal mellan
förvaltningen och en person eller grupp från civilsamhället.
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Brukaravtalet medför inga kostnader eller avgifter för
avtalsmotparten, men det reglerar vad de får och ska göra på en
specifik plats eller område. Förvaltningen behöver dock utreda om
det är möjligt att upprätta plats för djurhållning genom brukaravtal.
Om det inte är möjligt kan ett arrendeavtal krävas, vilket också
innebär en arrendekostnad för avtalsmotparten.

Barnrättsperspektiv
Förvaltningen bedömer att förslaget kan vara ett positivt inslag i
stadsmiljön för barn som bor i eller besöker Årsta.

Tillgänglighet
Tillgänglighetsperspektivet behöver beaktas vid eventuellt
uppförande av hönsgård. Den fysiska utformningen ska möjliggöra
att personer med funktionsnedsättningar kan besöka hönsgården.
Det kan till exempel handla om bredd på entrén, höjd på trösklar,
vändmått och färgsättning av dörrar och dörrkarmar.
Förvaltningen föreslår att Stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Kersti Tagesson
Avdelningschef
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