Utlåtande Rotel II (Dnr KS 2021/332)

Program för fler koloniområden
Motion av Peter Wallmark (SD)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande.
Ärendet
Peter Wallmark (SD) har väckt en motion i kommunfullmäktige. Motionären
föreslår att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta initiativ till att bjuda in
boende att på eget initiativ och på egen bekostnad anlägga nya kolonilottsområden på stadens mark i närheten av sina bostadsområden. Motionären anser
att stadsbyggnadskontoret ska ges i uppdrag att initiera anläggande av nya koloniområden i samband med nyproduktion av bostäder och på lämpliga platser
intill befintliga bostadsområden.
Motionären föreslår att stadsbyggnadskontoret gör ett utskick till centrala
företrädare för hyresgästföreningar och bostadsrättsföreningar, med inbjudan
till intresserade boende. Uppgiften är att dessa på egen hand lokaliserar lämpliga platser i sitt närområde, arrangerar en kolonilotts-kö och förankrar detta i
närområdet. Ansökningar kan därefter behandlas av stadsbyggnadskontoret för
vidare handläggning.
Motionären anser att stadsbyggnadskontoret för detta projekt bör ta fram en
handledning med en checklista. Särskild vikt bör läggas vid att de boende
själva står för kostnaderna för anläggande av odlings- eller kolonilotter. Motionären föreslår en målsättning att planering för cirka 2 000 odlingslotter påbörjas inom denna mandatperiod.
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Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, exploateringsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Skarpnäcks stadsdelsnämnd, SpångaTensta stadsdelsnämnd och Södermalms stadsdelsnämnd.
Stadsledningskontoret anser att det arbete som bedrivs utifrån pågående
budgetuppdrag samt befintlig ansvars- och rollfördelning är ändamålsenligt för
att uppnå kommunfullmäktiges mål om kolonilotter och ser därför inte någon
anledning att ge ytterligare nämnder uppdrag i frågan.
Exploateringsnämnden svarar att trafikkontoret redan har ett samordningsansvar för stadens koloniträdgårdar genom "Forum för koloniträdgårdar".
Stadsbyggnadsnämnden konstaterar att när nya koloniområden planeras
samordnas detta med berörda förvaltningar. I täta och mångfunktionella miljöer bör olika former av mer kompakt odlande och mindre lotter främjas i
första hand.
Trafiknämnden ställer sig tveksam till motionens förslag att de boende
själva ska lokalisera, finansiera och bygga nya koloniområden och tror att
denna modell istället kan passa bättre för mindre stadsodlingar.
Skarpnäcks stadsdelsnämnd anser att det vore en fördel om staden tar ett
helhetsgrepp i frågan.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd framför att kolonilotter kommer att utestänga innevånare från ytor som annars kan användas av alla.
Södermalms stadsdelsnämnd konstaterar att ett alternativ till att inrätta nya
koloniområden är att erbjuda medborgare möjlighet till stadsodling.
Mina synpunkter
Traditionen av odling i stadsnära lägen genom kolonilotter har långa anor och
är uppskattad av många. Detta märks inte minst genom de långa köerna som
råder till stadens koloniområden. Enligt stadens budget ska trafiknämnden i
samverkan med stadsdelsnämnderna bidra till goda möjligheter för stadsodling
i parker, på kvartersgårdar, tak, kolonilotter och gågator.
I stadsutvecklingen är det många intressen och funktioner som måste tas
om hand för att få till stånd attraktiva boendemiljöer med god kvalitet. Den
traditionella kolonilotten behöver inte alltid vara den exakta formen som
stockholmarna efterfrågar. Möjligheten till stadsodling på Södermalm är ett
exempel på hur behovet av kolonilotter och odling kan tillgodoses på ett effektivt sätt som också bidrar till grönska i stadsmiljön. Slutligen kan tilläggas att
befintlig ansvars- och rollfördelning är ändamålsenligt för att uppnå kommun-

2

fullmäktiges mål och jag ser därför inte någon anledning att ge ytterligare
nämnder uppdrag i frågan.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motion om program för fler koloniområden
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 10 november 2021
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Joakim Larsson
Hans Altsjö
Reservation anfördes av Peter Wallmark (SD) enligt följande.
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Att kommunstyrelsen tillstyrker motionen
2. Därutöver vill vi anföra följande:
En egen kolonilott tillför staden och dess medborgare glädje, trivsel, gemenskap och
bidrar till en trygg och varierad boendemiljö. Koloniträdgårdar är bra för den sociala
integrationen, stärker det sociala kapitalet och ger medborgarna en känsla av egenmakt
och ansvar. Det kan även öka den ekologiska hållbarheten genom lokal odling. Vi håller dock med om att anläggandet av nya koloniområden i första hand bör ske i ytterstaden då utrymme för ytterligare koloniområden i innerstaden är starkt begränsat. Alternativet till inrätta nya koloniområden kan vara att erbjuda medborgare möjlighet till
stadsodling i innerstaden så som föredragande borgarråd föreslår. Vi ser ingen konflikt
i vilken form odlingen sker, platsen får bestämma vilken form av odling som är lämpligt. Om den av den kommande brukaren och den bildade odlarföreningen föreslagna
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platsen anses lämplig, upprättas ett brukaravtal mellan stadsdelsförvaltningen och odlarföreningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Peter Wallmark (SD) har väckt en motion i kommunfullmäktige. Motionären
föreslår att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta initiativ till att bjuda in
boende att på eget initiativ och på egen bekostnad anlägga nya kolonilottsområden på stadens mark i närheten av sina bostadsområden. Motionären anser
att stadsbyggnadskontoret ska ges i uppdrag att initiera anläggande av nya koloniområden i samband med nyproduktion av bostäder och på lämpliga platser
intill befintliga bostadsområden.
Motionären föreslår att stadsbyggnadskontoret gör ett utskick till centrala
företrädare för hyresgästföreningar och bostadsrättsföreningar, med inbjudan
till intresserade boende. Uppgiften är att dessa på egen hand lokaliserar lämpliga platser i sitt närområde, arrangerar en kolonilotts-kö och förankrar detta i
närområdet. Ansökningar kan därefter behandlas av stadsbyggnadskontoret för
vidare handläggning.
Motionären anser att stadsbyggnadskontoret för detta projekt bör ta fram en
handledning med en checklista. Särskild vikt bör läggas vid att de boende
själva står för kostnaderna för anläggande av odlings- eller kolonilotter. Motionären föreslår en målsättning att planering för cirka 2 000 odlingslotter påbörjas inom denna mandatperiod.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, exploateringsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Skarpnäcks stadsdelsnämnd, SpångaTensta stadsdelsnämnd och Södermalms stadsdelsnämnd.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 2021 har i huvudsak följande lydelse.
I kommunfullmäktiges budget 2021 har trafiknämnden i uppdrag att i samverkan med
stadsdelsnämnderna bidra till goda möjligheter för stadsodling i parker, på kvartersgårdar, tak, kolonilotter och gågator. Ett arbete som ligger i linje med kommunfullmäktiges mål 2.5 Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.
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Trafiknämnden har ett samordningsansvar för stadens koloniträdgårdar genom "Forum för koloniträdgårdar" där trafikkontoret samarbetar med koloniföreningen samt
flera berörda förvaltningar och bolag. Stadsdelsnämnderna har ansvar för upplåtelse av
mark och andra uppgifter som rör koloniträdgårdar och fritidsträdgårdar.
Stadsledningskontoret anser att det arbete som bedrivs utifrån pågående budgetuppdrag samt befintlig ansvars- och rollfördelning är ändamålsenlig för att uppnå
kommunfullmäktiges mål och ser därför inte någon anledning att ge ytterligare nämnder uppdrag i frågan.

Exploateringsnämnden
Exploateringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 juni 2021 följande.
Exploateringsnämnden besvarar remissen i enlighet med kontorets
tjänsteutlåtande.
Reservation anfördes av Christina Wallmark (SD), bilaga 1.
Exploateringskontorets tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Exploateringskontoret bedömer att odlingslotter, kolonistuge-områden och stadsodlingar bidrar till att befolka stadens grönområden och på så vis göra dem tryggare. Koloni-trädgårdarna i Stockholm är en viktig verksamhet för de av stadens invånare som
själva har en kolonilott, men också som värdefulla inslag i stadsmiljön och som promenadstråk för alla stockholmare.
Trafikkontoret har ett samordningsansvar för stadens koloniträdgårdar genom "Forum för koloniträdgårdar" där trafikkontoret samarbetar med koloniföreningen samt
flera berörda förvaltningar och bolag. Stadsdelsnämnderna ansvarar för upplåtelse av
mark och uppgifter som i övrigt rör koloni- och fritidsträdgårdar.
Enligt stadens budget 2021 ska stadsdelsnämnderna i samverkan med trafiknämnden bidra till goda möjligheter för stadsodling i parker, på kvartersgårdar, tak, kolonilotter och gågator. Stadsdelsnämnderna ska också utreda möjligheterna till utveckling
av Stockholms stadsmiljöer genom exempelvis brukaravtal för skötsel av parklekar eller stadsodling.
Den nya skriften ska fungera som ett komplement till arrende-avtalen och ge vägledning kring hur koloniområdena ska skötas. Även ordningsföreskrifterna, som reglerar vad förenings-medlemmarna får och inte får göra med sina koloni/odlingslotter,
ska ses över.
Trafikkontoret har i uppdrag att tillsammans med representanter från bland annat
stadsdelsförvaltningarna, miljöförvaltningen, Stockholms koloniträdgårdar och Stadsmuseet uppdatera skriften ”Leve Koloniträdgården”. Uppdateringen kommer till stor
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del utgå från de frågeställningar som kommit upp på ”Forum för koloniträdgårdar”, ett
samrådsorgan för frågor som rör koloniträdgårdar och koloniträdgårdsverksamhet.
I arbetet med att uppdatera ordningsföreskrifterna har koloni-områdena inventerats.
Inventeringen visar på att det finns ett stort odlingsintresse bland medborgarna. Samtidigt finns det odlings-lotter som inte odlas alls. Ett första steg bör därför vara att genom riktlinjer stötta föreningarna så att alla områdena kan utvecklas till att innehålla
en större andel odling. Genom ett mer effektivt nyttjande skulle de odlingslotter som
finns idag räcka ganska långt. Om kraven på odling ökar skulle fler odlingslotter
kunna frigöras och skapa odlingsmöjligheter för fler stockholmare inom de befintliga
områdena.
Vid planering av nya större bostadsområden ingår även planering av grönområden.
Behovet av nya koloniträdgårdar och möjlig-heten att anlägga koloniträdgårdar tas då
upp i anslutning till detta. Beslut om huruvida nya koloniträdgårdar ska anläggas får
tas samordnat med andra beslut. Behovet av nya koloniområden måste dock alltid
noga vägas mot andra behov och intressen som exempelvis parkmark med ytor för
spontanidrott, lek och natur.
I anslutning till arbetet med den nya skriften ”Leve Koloni-trädgården” pågår inom
forum för koloniträdgårdar en utredning om huruvida det i vissa odlingslottsområden
ska ges möjlighet till uppförande av permanenta växthus, små dagstugor/förråd eller
fasta skärmtak. Detta skulle både underlätta för odlarna och öka möjligheteten att odla.
Frågor som är mycket viktiga att beakta i detta arbete är lämplighet utifrån områdenas
läge med hänsyn taget till landskapsbild och platsens historia.

Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2021 följande.
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna kontorets tjänsteutlåtande
som svar på remissen från kommunstyrelsen.
Reservation anfördes av Peter Wallmark (SD), bilaga 1.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande daterat den 17 maj 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Stadsbyggnadskontoret delar synen på att olika typer av odlingsmöjligheter i staden är
positivt, både för dem som odlar och för övriga invånare som får ta del av grönskan
och blomprakten i koloniområdena. Stadens undersökningar visar att ett stort odlingsintresse finns bland stockholmarna. Odlingslotter, koloniområden och stadsodlingar
bidrar till att befolka stadens grönområden och på så vis göra dem tryggare.
Ansvar för upplåtelse av mark och andra uppgifter som rör koloni- och fritidsträdgårdar ligger på stadsdelsnämnderna. Trafikkontoret har ett samordningsansvar för stadens koloniträdgårdar, ger vägledning och utvecklar föreskrifter kring hur koloniområ-
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dena ska skötas. Enligt stadens budget 2021 ska stadsdelsnämnderna i samverkan med
trafiknämnden bidra till goda möjligheter för stadsodling i parker, på kvartersgårdar,
tak, kolonilotter och gågator. Ett mer effektivt nyttjande av befintliga koloniområden
skulle kunna uppnås genom att ställa krav på hur stor andel av lotten som ska innehålla
aktiv odling.
Stadsbyggnadskontorets planavdelning arbetar med strategisk grönstrukturplanering där behov av och möjligheter till nya koloniträdgårdar ingår. Levande stadsrum
eftersträvas i hela staden och utveckling av odlingslotter behöver vägas mot behov av
ytor för exempelvis spontanidrott och lek. När nya koloniområden planeras samordnas
det med berörda förvaltningar. I täta och mångfunktionella miljöer bör olika former av
mer kompakt odlande och mindre lotter främjas i första hand.

Trafiknämnden
Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 30 september 2021 följande.
Trafiknämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.
Reservation anfördes av Peter Wallmark (SD), bilaga 1.
Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 18 augusti 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
Enligt stadens budget ska trafiknämnden i samverkan med stadsdelsnämnderna bidra
till goda möjligheter för stadsodling i parker, på kvartersgårdar, tak, kolonilotter och
gågator.
Trafikkontoret delar motionärens uppfattning om koloniområdenas positiva effekter för staden och dess invånare. Koloniområdena är mycket viktiga inslag i stadsbilden, inte enbart för odlarna själva och den biologiska mångfalden utan också för alla
besökare som kan njuta av de prunkande lotterna. De är intressanta komplement till
parkområdena och kontoret ser det som positivt att de utvecklas så att de blir ännu mer
attraktiva och tillgängliga för alla stadens invånare.
Med tanke på de långa köer som råder till koloniområdena är det tydligt att det
finns en efterfrågan på fler ytor att odla på i staden.
Kontoret ställer sig dock tveksam till den i motionen föreslagna modellen där de
boende själva ska lokalisera, finansiera och bygga nya koloniområden utan tror att
denna modell kan passa bättre för mindre stadsodlingar, som är helt allmänt tillgängliga och enkla att återställa. Koloniområden med egna lotter kräver för ändamålet antagna detaljplaner vilket hör hemma i stadens ordinarie strategiska grönstrukturplanering, där olika intressen för markens användning vägs mot varandra och dialog med de
boende ingår.
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Trafikkontoret instämmer i att det vid odling är en fördel om marken ligger relativt
nära bostaden, alternativt att det är lätt att ta sig dit med kollektivtrafik. I dagsläget
skiljer sig tillgången till koloniområden stort mellan stadsdelarna, från god tillgång till
nästan obefintlig. Eventuell nyanläggning bör därför lokaliseras till områden där det
råder brist på odlingsmöjligheter.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 17 juni
2021 följande.
Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.
Reservation anfördes av Julian Kroon (SD), bilaga 1.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 maj 2021
har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen instämmer i att koloniområden och odlingslotter är ett positivt inslag i
stadsmiljön både ur ett socialt perspektiv, men även utifrån att värna den biologiska
mångfalden. Med tanke på de långa köerna behövs det fler ytor att odla på. Förvaltningen ställer sig dock tveksam till det uppdrag som beskrivs i motionen. Det är i nuläget trafikkontoret som har ett samordningsansvar för stadens koloniträdgårdar. Exploateringskontoret är stadens markägare. Förvaltningen anser att det vore en fördel
om staden tar ett helhetsgrepp i frågan och inventerar hur behovet ser ut och var det är
störst samt att en handlingsplan tas fram för var och hur nya platser för odling kan tillskapas. Det vore önskvärt med ett tydligt budgetuppdrag till någon nämnd att utreda
frågan om behovet av nya koloniområden och hur eventuella nya områden ska finansieras. Enligt förvaltningen kan det inte vara för små ytor, då en förening måste ha
ekonomi för att arrendera och driva ett odlingsområde. Det bör också finnas kollektivtrafik i närområdet samt möjligheter att få tillgång till el, vatten och avlopp samt uppföra en enklare byggnad.
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Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 26 augusti 2021 följande.
Förvaltningens yttrande godkänns som svar på remissen.
Reservation anfördes av Ghazal Saberian (SD), bilaga 1.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning tjänsteutlåtande daterat den 5 augusti
2021 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen delar motionens andemening om att fler ska få tillgång till odlingsbar
mark. Förvaltningen anser dock att de krav som framförs i motionen på anlitande av
plan- och byggexpertis samt att lottägarna själva föreslås bekosta allt anläggningsarbete, i praktiken kommer att leda till att många innevånare inte kommer att kunna ta
del av erbjudandet.
Förvaltningen anser istället att odlingslotter, och inte kolonilotter, är en mer lämplig samodlingsform då dessa möjliggör för fler att odla utan att medföra samma kostnadsbild. Vidare vill förvaltningen framhålla att närhetsperspektivet är en bra form för
att nå önskad effekt. Det är att föredra att grannar odlar tillsammans och lär känna varandra. Aspekten att lotter inte ska kunna överlåtas utanför kösystemen är bra.
Däremot anser förvaltningen att användandet av mindre skogsområden insprängda
i bebyggda områden säkerligen inte kommer att premiera biologisk mångfald då dessa
ytor ofta är de enda platser i staden där vildare naturliv kan förekomma.
Slutligen vill förvaltningen framföra att kolonilotter kommer att utestänga innevånare från ytor som annars kan användas av alla. I dagens läge med ytterligare planer på
förtätning behöver den fria marken värnas likväl som odlingsmöjligheter ges till fler.

10

Södermalms stadsdelsnämnd
Södermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 26 augusti
2021 följande.
Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.
Reservation anfördes av Christina Wallmark (SD), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Ulf Wester (SD), bilaga 1.
Södermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 9 juni 2021
har i huvudsak följande lydelse.
Stadsdelsförvaltningen ser i grunden positivt på motionens intension att öka antalet
koloniområden inom staden. Odling i olika former bidrar till social samvaro och bidrar dessutom till stadens gröna struktur och biologiska mångfald.
Beträffande tillvägagångssättet att låta boende i bostadsområden själva ta initiativ
till och på egen bekostnad anlägga nya koloniområden vill förvaltningen framhålla att
inrättande av nya koloniområden kräver planändring och att arrendeavtal sluts med
berörda stadsdelsnämnder. Även exploateringsnämnden, som är formell markägare i
staden, behöver involveras i detta arbete.
Förvaltningen anser att anläggandet av nya koloniområden i första hand bör ske i
ytterstaden då exempelvis Södermalms stadsdelsområde redan har åtta koloniträdgårdsföreningar och att utrymme för ytterligare koloniområden inom stadsdelsområdet är starkt begränsat.
Ett alternativ till att inrätta nya koloniområden är att erbjuda medborgare möjlighet till stadsodling. Inom Södermalms stadsdelsområde har medborgarna, i likhet med
det som föreslås i motionen, möjlighet att föreslå en plats för odling under förutsättning att en odlarförening bildats. Om den föreslagna platsen anses lämplig, upprättas
ett brukaravtal för stadsodling mellan stadsdelsförvaltningen och odlarföreningen.
Förvaltningen erbjuder därefter odlingslådor och odlingsjord till föreningen medan
odlarna själva får stå för redskap och för det som ska odlas.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Exploateringsnämnden
Reservation anfördes av Christina Wallmark (SD) enligt följande.
Christina Wallmark (SD) föreslår att nämnden beslutar att bifalla motionen, samt att
därutöver anföra följande:
Det är svårt att utlösa av svaret om motionen avses att leda till någon aktivitet eller aktiv planering för att utöka antalet koloniområden. Det vore positivt om kontoret i fall
som detta, bevarande av en motion med förslag till åtgärder och planering, antingen
föreslog nämnden att bifalla eller avslå motionens sakinnehåll. Ett tydligt svar
kan vara i form av ett tydligt ställningstagande till den fråga som väckts i motionen, dvs hur kontoret ställer sig till själva sakfrågan om en utökning av antalet kolonilotter i kommunen.

Stadsbyggnadsnämnden
Reservation anfördes av Peter Wallmark (SD) enligt följande.
Peter Wallmark (SD) föreslår att nämnden beslutar att bifalla motionen, samt att därutöver anföra följande:
I tjänsteskrivelsen framgår inte på något sätt om motionen i fråga avses att leda till någon aktivitet eller aktiv planering för att utöka antalet koloniområden. Det vore positivt om kontoret besvarande en motion med förslag till åtgärder och planering genom
att bifalla eller avslå motionens sakinnehåll.

Trafiknämnden
Reservation anfördes av Peter Wallmark (SD) enligt följande.
Peter Wallmark (SD) föreslår att nämnden beslutar att bifalla motionen, samt att därutöver anföra följande
Denna motion från Sverigedemokraterna syftar till att inrätta ett program för fler koloniområden vid nyproduktion av bostäder samt i befintliga bostadsområden. Genom att
från ett stadsövergripande håll ta kontakt med bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar samt andra intressenter kan Stockholms stad arbeta proaktivt i frågan.
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Vi anser att ett program för fler koloniområden i Stockholms stad är eftersträvansvärt på grund av de sociala värden de skapar. Ökad social sammanhållning, gemenskap och umgänge baserat på ömsesidiga åtaganden är positivt samt något som bör
främjas. Sverigedemokraterna vill se ett Stockholm som ger förutsättningar för denna
typ av utveckling.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Julian Kroon (SD) enligt följande.
1. Att motionen tillstyrks
2. Att därutöver anföra följande:
En motion från Sverigedemokraterna har inkommit till stadsdelsnämnden syftande till
att inrätta ett program för fler koloniområden vid nyproduktion av bostäder samt i befintliga bostadsområden. Genom att från ett stadsövergripande håll ta kontakt med bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar samt andra intressenter kan Stockholms stad
arbeta proaktivt i frågan.
Vi anser att ett program för fler koloniområden i Stockholms stad är eftersträvansvärt på grund av de sociala värden de skapar. Ökad social sammanhållning, gemenskap och umgänge baserat på ömsesidiga åtaganden är positivt samt något som bör
främjas. Sverigedemokraterna vill se ett Stockholm som ger förutsättningar för denna
typ av utveckling.

Spånga Tensta Stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Ghazal Sabernian (SD) enligt följande.
1. Att motionen tillstyrks
2. Att därutöver anföra följande:
En motion från Sverigedemokraterna har inkommit till stadsdelsnämnden syftande till
att inrätta ett program för fler koloniområden vid nyproduktion av bostäder samt i befintliga bostadsområden. Genom att från ett stadsövergripande håll ta kontakt med bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar samt andra intressenter kan Stockholms stad
arbeta proaktivt i frågan. Vi anser att ett program för fler koloniområden i Stockholms
stad är eftersträvansvärt på grund av de sociala värden de skapar. Ökad social sammanhållning, gemenskap och umgänge baserat på ömsesidiga åtaganden är positivt
samt något som bör främjas. Sverigedemokraterna vill se ett Stockholm som ger förutsättningar för denna typ av utveckling".

Södermalms stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Christina Wallmark (SD) enligt följande.
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Att kommunfullmäktige tillstyrker motionen.
Därutöver vill vi anföra:
En egen kolonilott tillför staden och dess medborgare glädje, trivsel, gemenskap och
bidrar till en trygg och varierad boendemiljö. Koloniträdgårdar är bra för den sociala
integrationen, stärker det sociala kapitalet och ger medborgarna en känsla av egenmakt
och ansvar. Det kan även öka den ekologiska hållbarheten genom lokal odling. Vi håller dock med förvaltningen att anläggandet av nya koloniområden i första hand bör ske
i ytterstaden då utrymme för ytterligare koloniområden inom stadsdelsområdet är
starkt begränsat. Alternativet till inrätta nya koloniområden kan vara att erbjuda medborgare möjlighet till stadsodling är lämpligt inom Södermalms stadsdelsområde. Om
den av den kommande brukaren och den bildade odlarföreningen föreslagna platsen
anses lämplig, upprättas ett brukaravtal för stadsodling mellan stadsdelsförvaltningen
och odlarföreningen. Förvaltningen erbjuder därefter odlingslådor och odlingsjord till
föreningen medan odlarna själva får stå för redskap och för det som ska odlas.

Ersättaryttrande gjordes av Ulf Wester (SD) enligt följande.
Ulf Wester (SD) ställer sig bakom Sverigedemokraternas förslag till beslut.
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