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Motion till Koloniträdgårdsförbundets 

förbundsråd om social mångfald och 

inkludering 
 

Alla vi kolonister är medvetna om hur viktigt det är med biologisk mångfald. Vi vet att vi 

behöver odla många olika växter för att i sin tur många olika insekter ska trivas. Vi vet 

att en levande jord myllrar av mikroorganismer och att vi genom hur vi gödslar och 

komposterar kan påverka detta. 

Lika viktigt, för hållbarheten, är det med social mångfald i en folkrörelse.  För att den ska 

utvecklas i takt med tiden, och gärna vara steget före, behövs många perspektiv.  

Många perspektiv kräver olika erfarenheter. Därför behöver vi vara, både bland 

förtroendevalda och anställda, personer med olika åldrar, kön och bakgrunder. Att få till 

detta kan vara avgörande för hur en rörelse kan fortleva. Alternativet är att stagnera och 

dö ut. 

 

Vi föreslår:  

• Att Koloniträdgårdsförbundet ordnar fortbildning i mångfalds- och 

inkluderingsfrågor för sina regioner under kommande period. 

• Att Koloniträdgårdsförbundet under kommande period utarbetar och 

implementerar en mångfaldsplan för sin rekrytering av personal. 

 

 

Styrelsen för Skarpnäcks fritidsträdgårdar ställde sig bakom motionen på sitt möte 25 

augusti 2021. 

Styrelsen för Stockholms Koloniträdgårdar tillstyrkte motionen på sitt möte den 28 

oktober 2021. 
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Förbundsstyrelsens svar: 

Styrelsen ställer sig bakom att social mångfald är betydelsefullt för vår utveckling inom 

kolonirörelsen. I förbundets stadgar §2 fastställs att Koloniträdgårdsförbundet ska ”främja en god 

mänsklig gemenskap bland kolonister och ett gemensamt ansvarstagande oavsett ålder, kön, 

kulturell eller etnisk bakgrund”.  

Ett konkret exempel är arbetsordningen för förbundets valberedning där det tydligt ingår riktlinjer 

för social mångfald. Styrelsen menar att valberedningen är ett viktigt verktyg för att styrelsens 

ledamöter speglar medlemmarna på ett representativt sätt. För att sprida de riktlinjer som beslutats 

på förbundsnivå avser vi att: 

1 Arbeta för att implementera dessa riktlinjer för valberedningar hos våra medlemsföreningar.  

2 I förbundets kommande kurser för valberedningar inkludera nämnda riktlinjer för social mångfald.  

Slutligen ser vi även social mångfald som en viktig pusselbit i årets tema för förbundet som är social 

hållbarhet/hälsa och välbefinnande. 

Med detta anser styrelsen motionen besvarad. 

 

 

Bilaga: Motionen i original 

 

 


