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Socialpraktiska situationer på våra odlingslotter

Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar enligt följande:
Förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget godkänns.

Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2022-04-28 anmäldes ett
medborgarförslag om socialpraktiska situationer på våra
odlingslotter. Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna
medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.
Ärendet
Förslagsställarna (nätverket SoS) har gjort en inventering av den
socialpraktiska situationen på stadens odlingslotter och anser att
kolonisterna behöver få bättre villkor så att koloniträdgårdarna kan
utvecklas. Idag är det många kolonister som inte känner sig trygga
med att få ha sina grödor och tillhörigheter ifred. För att förebygga
detta föreslås bland annat staket som en lösning. Nätverket
efterfrågar tydliga och uppdaterade regler i syfte att hjälpa
kolonisterna att utveckla koloniområdena utifrån kolonisternas
behov samtidigt som områdenas öppenhet som parkområde värnas.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och behandlats i
förvaltningsgrupp och pensionärsråd 2022-06-09.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Koloniträdgårdarna i Stockholm är en viktig verksamhet för de av
stadens invånare som själva har en kolonilott, men de är också
värdefulla inslag i stadsmiljön och som promenadstråk för alla
stockholmare. Samordningsansvaret för stadens koloniträdgårdar
åligger trafiknämnden, vilket främst sker genom ”Forum för
koloniträdgårdar” där trafiknämnden samarbetar med Stockholms
koloniträdgårdar samt flera berörda nämnder däribland

Tjänsteutlåtande
Dnr SKA 2022/140
Sida 2 (2)

stadsdelsnämnderna. Inom ”Forum för koloniträdgårdar” pågår ett
arbete med att uppdatera gällande regler och riktlinjer där bland
annat frågor om staket eller andra typer av inhägnad finns med. Det
nya regelverket ska fungera som ett komplement till arrendeavtalen
och ge vägledning till hur koloniområdena ska skötas och utvecklas.
Målet är att samla all relevant information på ett sätt som är
lättillgängligt för alla kolonister. Frågan om staket (runtom och
inom koloniområdena) är en viktig fråga i detta arbete där målet är
att hitta en lösning som skyddar kolonisternas grödor och
tillhörigheter samtidigt som området ska fortsätta att kännas öppet
för allmänheten.
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Stadsdelsdirektör
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