
Utveckling av Stockholms stads verksamhet:
Brukarmedverkan vid parkskötsel innebär att
kvaliteten på skötseln av vissa avgränsade om-
råden kan hållas på en högre nivå än vad stads-
delsförvaltningen har möjlighet till. Denna kvali-
tetshöjning kommer hela stadsdelens invånare
och besökare till godo. Metoden med brukar-
medverkan vid parkskötsel bör kunna tillämpas
även inom andra verksamhetsområden inom
staden.

Överförbarhet: Brukaravtal vid parkskötsel har
hittills främst förekommit i Stockholms innerstad
samt i några ytterstadsdelar. Metoden kan lätt
överföras till andra organisationer. Dokumenta-
tion av metoden varierar mellan stadsdelsför-
valtningarna. Intresset beskrivs som ökande,
även bland andra kommuner än Stockholm.

Resursåtgång: Stadsdelsförvaltningarna ställer
på olika sätt upp med verktyg, utrustning och
växtmaterial. Likaså har en del stadsdelsförvalt-
ningar handledning och dialog med brukargrup-
perna. Brukarmedverkan bygger på medborgar-
nas idéer och drivkraft, någon ersättning för
brukarnas nedlagda arbetstid ges ej. Stads-
delsförvaltningarnas medverkan bedrivs helt
inom ramen för befintliga resurser för skötsel av
natur- och parkmark.

Nytänkande: Begreppet brukarmedverkan lan-
serades i slutet av 1980-talet. Spridningen av

brukaravtal har dock inte nått ut i hela kommu-
nen utan haft sin tyngdpunkt i innerstaden.
Kopplingen till Agenda 21 uppstod i samband
med att Stockholms stad införde stadsdels-
nämnder 1997.

Samverkan: Brukarmedverkan bygger helt på
samverkan med boende, organisationer och
föreningar m.m. Brukaren tar själv ett större
ansvar för utveckling och vård av närmiljön.
Generellt sett initieras samverkan av brukarna
själva, i vissa fall kan det hända att förvaltningen
tagit initiativet. Brukarnas idéer diskuteras och
ansvarsfördelningen mellan stadsdelsförvaltning
och brukare läggs fast i brukaravtalet, som utgör
den formella överenskommelsen om samverkan.
Vid mycket begränsade åtaganden från brukar-
nas sida förekommer det ibland muntliga avtal

Stockholms stads mål: Brukarmedverkan
uppmuntrar stockholmarna att besöka och vistas
i parker och naturområden samt sköta mark och
vatten på ett ekologiskt hållbart sätt. Detta bidrar
till målen i målen i Stockholms miljöprogram. De
miljömässiga vinsterna har inte utvärderats eller
kvantifierats.

Boende bjuds in att vara delaktiga i skötseln och
utvecklingen av närmiljön samt stimuleras till att
vara ute och röra på sig. Detta bidrar till målen i
Stockholms folkhälsoprogram. De sociala vins-
terna har inte kvantifierats eller utvärderats.

Brukarmedverkan vid parkskötsel

Brukarmedverkan syftar till att öka medborgarnas möjligheter till inflytande och del-
aktighet i skötseln av den egna närmiljön. Ett särskilt brukaravtal upprättas mellan
stadsdelsförvaltningen och brukaren/brukargruppen om skötseln av den aktuella
marken. Det kan omfatta allt från att sköta en liten blomrabatt där man bor till att
tillsammans med andra delta i skötseln av ett större naturområde. Ofta handlar det
om att utföra extra intensiva skötselåtgärder som stadsdelsförvaltningen saknar re-
surser för. Brukare kan i detta sammanhang vara koloniträdgårdsföreningar, boende
(enskilda hyresgäster eller bostadsrättsföreningar), förskolor, skolor, parklekar, båt-
klubbar med flera. Förutsättningar för brukaravtal är att marken ägs av Stockholms
stad och att området med brukaravtal ska vara fullt tillgängliga för allmänheten.

Framgångsfaktorer:
• Långsiktigt arbete

ger bättre resultat.

• Kontinuerlig uppfölj-
ning tillför kunskap
och ger återkoppling
till brukargrupperna.

Styrkor:
• Bra sätt att ta tillvara

stockholmarnas en-
gagemang för när-
miljön.

• Skapar en social
samvaro.

• Naturlig del av ordi-
narie verksamhet.

• Resurseffektiv sköt-
selmetod och ger
närmiljön det där lilla
extra som staden
annars inte skulle
genomföra.

Svagheter:
• Kontinuiteten kan

vara alltför beroende
av ”eldsjälar”.

• Utvärdering och
dokumentation behö-
ver förbättras.

• Privata intressen kan
krocka med allmänna
intressen om tydligt
avtal saknas.

EKOLOGISKT
Biologisk mångfald

SOCIALT
Delaktighet

Aktör: Stockholm stads stadsdelsförvaltningar.

Mer information: Informationsfolder Brukarmedverkan — tillsammans gör vi Stockholm grönare.

Kontaktperson: Kenneth Kempendahl, Maria Gamla stans stadsdelsförvaltning, telefon 08-508 12 205 ,
e-post kenneth.kempendahl@maria.stockholm.se
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