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Medborgarförslag om att skapa en plats för
förskolebarn att få prova på att odla sin egen
mat.
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på
medborgarförslaget.
Sammanfattning
Skärholmens stadsdelsnämnd har skickat ett medborgarförslag till
förvaltningen för beredning. I medborgarförslaget önskar
förslagsställaren att förvaltningen skapar en plats för förskolebarn
att få prova på att odla sin egen mat samt att platsen har djur,
exempelvis hönor, får och grisar. Förvaltningen beskriver att odling
bedrivs inom samtliga parklekar i stadsdelsnämndsområdet och ser
därför att det inte är aktuellt att anlägga ytterligare en plats. Vidare
gör förvaltningen bedömningen att uppförandet av en gård med djur
är mycket kostsamt och inte ryms inom nuvarande budget.
Bakgrund
I april 2021 inkom ett medborgarförslag till Skärholmens
stadsdelsnämnd om att skapa en plats för förskolebarn att få prova
på att odla sin egen mat. Stadsdelsnämnden beslutade vid sitt
sammanträde den 29 april att överlämna förslaget till förvaltningen
för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelning förskola i samarbete med
avdelning medborgarservice, stadsmiljö och öppen verksamhet.
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Ärendet
Förslagsställaren saknar en plats i Skärholmens
stadsdelsnämndsområde där barn uppmuntras till att interagera med
djur och odling, vilket ses som avgörande för att förstå hur ett
ekologiskt kretslopp fungerar. Förslagsställaren föreslår att
förvaltningen skapar en plats för förskolebarn att få prova på att
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odla sin egen mat. Förslagsställaren föreslår även att platsen skulle
kunna ha djur, exempelvis hönor, får och grisar. Förslagsställaren
föreslår att förvaltningen kan samarbeta med både akademi och
lokala föreningar för att skapa ett attraktivt utflyktsmål för familjer
som kanske inte har möjlighet att uppleva odling och djurhållning
på andra håll.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer med förslagsställaren om att det är viktigt
att barn får ta del av praktik som en del av sitt lärande. På flera
förskolor arbetar man med odling på gårdarna där barnen är
delaktiga i att både plantera och skörda samt i dialog med
pedagoger kring matens ursprung. Förvaltningen ser att flertalet
förskolor har möjlighet till att odla tillsammans med barnen.
Förvaltningen har, efter att ha beviljats trygghetsskapande medel,
stadsodling vid samtliga parklekar inom stadsdelsnämndsområdet.
parkleken Ängen, parkleken Kulan, parkleken Ekholmen och
parkleken Vårgården. På parkleken Kulan finns även ett utekök som
kan användas tillsammans med besökare. Stadsodlingen avser
främja utvecklingen av generations- och bakgrundsöverskridande
mötesplatser för odling och matlagning i anslutning till parklekarna.
Att använda sig av parklekarna är en medveten strategi för att nå ett
stort antal människor i skilda målgrupper. Parklekarna är en öppen
plats dit alla är välkomna.
Förvaltningen ser att det idag finns flera öppna platser inom
stadsdelsnämndsområdet för att prova på att odla sin egen mat.
Utifrån parklekarnas stadsodlingar föreslår förvaltningen att arbetet
med det fortsätter som planerat och att det i dagsläget inte är
aktuellt med ytterligare en plats för odling.
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Förvaltningen har tidigare sökt medel för en 4H-gård i Sätraskogens
naturreservat inför parksatsningen Grönare Stockholm 2017.
Förslaget avslogs eftersom dessa medel inte var avsedda för stadens
naturreservat. Förvaltningen gör fortsatt bedömningen att en 4Hgård i Sätraskogen skulle vara värdefullt för området. Ett
genomförande kräver samverkan med exempelvis riksförbundet
Sveriges 4H. Finansiering av en 4H-gård bedöms kostsamt och
ryms inte inom förvaltningens ordinarie budget.
Förvaltningen bedriver naturvård med kossor som under sommartid
betar i Sätraskogen. Insatsen följer uppdraget i stadens budget som
handlar om att vidareutveckla och stärka ekologiska värden samt
stärka den biologiska mångfalden. Förvaltningen ser ett stort
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rekreationsvärde med djur i Sätraskogen som kan höja
naturupplevelsen för både barn och vuxna.
Jämställdhetsanalys
En jämställdhetsanalys är relevant i ärendet eftersom förslaget berör
både kvinnor och män samt flickor och pojkar. Platser för odling
kan nyttjas av både kvinnor och män och är inslag i parklekarna
som därmed gynnar både flickor och pojkar. Det finns platser för att
prova på odling inom stadsdelsnämndsområdet, förvaltningen ser
därför inte att ett jämställt nyttjande skulle gynnas av ytterligare
platser.
Patrik Åhnberg
Stadsdelsdirektör
Bilagor
1. Medborgarförslaget
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