Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2020-12-16, § 10

Tid

Onsdagen den 16 december 2020 kl. 17.00 – 17.20

Plats

Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

Justering

Tisdagen den 22 december 2020, §§ 1-8, 13, 15-23

Omedelbart justerade paragrafer
Justering

Onsdagen den 16 december 2020, §§ 9-12, 14

Katarina Luhr

Felix Antman Debels

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Katarina Luhr (MP) ordföranden
Karin Lekberg (S) vice ordföranden
Torbjörn Erbe (M)
Fritz Lennaárd (M) §§ 1-14, 16-23
Amelie Langby (M)
Jonas Nilsson (M)
Christoffer Jönsson (L)
Gunnar Caperius (C)
Felix Antman Debels (S)
Jakob Sahlin (S)
Deniz Butros (V)
Rose-Marie Rooth (V)

Tjänstgörande ersättare:
Tapani Juntunen (SD)
Torbjörn Ebérus (M)

för Anton Clarholm (SD)
för Fritz Lennaárd (M) § 15

Ersättare:
Torbjörn Ebérus (M) §§ 1-14, 16-23
Maria Kihlström (M)
Felix Schartner Giertta (MP)
Maja Boström (C)
Sofia Tahko (KD) § 16-23
Heidi Lampinen (S)
Joel Tekle-Georgis (S)
Sinikka Suutari (S)
Maria Mustonen (V)

Tjänstemän:
Förvaltningschefen Anna Hadenius, Monika Gerdhem, Anders Kandelin,
Maria Kjellman Wall, Gustaf Landahl, Rakel Nilsson, Daniel Persson,
Emily Tjäder, Malin Täppefur samt borgarrådssekreteraren Cindy Falquet
och personalföreträdaren Luis Lopez.
Tekniska nämndhuset Fleminggatan 4
Box 8136
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/miljoforvaltningen
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§ 10
Motion om kolonilotter av Sara Stenudd (V)
Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/865
Dnr 2020-12244
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens
förslag:
1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart
justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 18 november 2020.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Katarina Luhr (MP), Torbjörn Erbe m.fl. (M),
Christoffer Jönsson (L), Gunnar Caperius (C), vice
ordföranden Karin Lekberg m.fl. (S) och Tapani Juntunen
(SD) föreslår (se beslutet).

2)

Deniz Butros m.fl. (V) föreslår att nämnden beslutar att
bifalla motionen, samt att därutöver anföra följande:
Vänsterpartiet tackar för remissvaret men anser ändå inte att
de åtgärder som eventuellt kommer att genomföras kommer
att vara tillräckliga.
Det är ett väldigt fokus i tjänsteyttrandet på stadsodlingar i
parker, på kvartersgårdar, tak, kolinlotter och gågator.
Framförallt på just stadsodlingar i parker, i innerstaden och
längs gågator. Det låter som en närapå utopisk vision att det i
de redan trånga parkerna i innerstaden även ska ske odlingar
med allehanda ätbara grödor som ska minska det ekologiska
avtrycket. Vi i Vänsterpartiet tror snarare att stadsodlingarna
bör innehålla en rik variation av blommor så att pollinerarna i
staden inte dör ut i den takt vi hittills sett.
Däremot tror vi i Vänsterpartiet starkt på odlingar på
kvartersgårdar, tak och kolonilotter.
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När vi skrev motionen om ett samlat grepp var vi mycket
medvetna om att stadens stadsdelsnämnder agerar olika i hur
det nuvarande regelverket för koloni/stuglotter efterföljs. Det
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är en riktig bedömning att det finns odlingslotter som inte
används, men att det skulle vara en så stor andel som inte
brukas idag att det med en ordentlig inventering skulle räcka
till samtliga 10 000 som står i kö tycks oss väldigt osannolikt.
Med samlat grepp - helst då i samverkan med
stadsdelsnämnderna - borde det ganska snabbt gå att lösa den
språkhjälp som eventuellt krävs för att hjälpa föreningar som
har svårigheter med att sätta sig in i svenska regelverk.
Bristande språkkunskaper har i vissa fall medfört ett
regelstridigt byggande i enkla material, vilket berörda
stadsdelsnämnder inte brytt sig om på flera decennier då
ansvarsfrågan inte varit tydlig. Då problemet är bristande
språkkunskaper och inte bristande intresse så torde det vara
enkelt avhjälpt.
Staden borde uppmuntra denna kreativitet och i möjligaste
mån ändra regelverket så att vi kan fortsätta lära oss hur man
kan få ut tre växtsäsonger ur en, eller hur vi kan spräcka
växtzonerna och odla en massa saker vi inte ens trodde var
möjliga på den här breddgraden. Denna kunskap borde
värnas, lyftas fram och premieras.
För många människor är kolonilotten en plats att spendera
helger och semestrar. För de som ägnar så mycket tid på sin
kolonilott borde staden kunna tillgodose möjlighet till
toaletter.
Att ”Forum för koloniträdgårdar” äntligen fått igång sitt
arbete igen får vi tacka för. Det var inte en dag för tidigt. Vad
vi eftersöker är ett samlat grepp för att underlätta för odlarna,
inte hindrande och begränsande regler. Det vore klädsamt om
den sittande majoriteten kunde inse vikten av att hela staden
ska leva.
Beslutsgång

Ordföranden Katarina Luhr (MP) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag som stöds
av ordföranden Katarina Luhr (MP), Torbjörn Erbe m.fl. (M),
Christoffer Jönsson (L), Gunnar Caperius (C), vice ordföranden
Karin Lekberg m.fl. (S) och Tapani Juntunen (SD).
Reservation

Deniz Butros m.fl. (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning
till sitt förslag.
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