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Yttrande över Riktlinjer för stadsodling på
kommunägd mark
Förslag till beslut
Yttrande godkänns och skickas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fått en möjlighet att lämna ett yttrande på Riktlinjer
för stadsodling på kommunägd mark. Yttrandet ska lämnas till Kommunstyrelsen
senast den 3 maj 2016. I Riktlinjer för stadsodling tas fördelarna med stadsodling
upp, kommunens inställning och ansvar samt odlarens ansvar. Dokumentet ska ses
som ett stöd för kommunens förvaltningar som kommer i kontakt med
odlingsinitiativ.
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på stadsodlingar och att det finns tydliga
riktlinjer för det.

Ärendebeskrivning
Den 7 januari 2016 inkom skrivelsen ”Riktlinjer för stadsodling på kommunägd
mark” till kommunledningskontoret. Möjligheten att utöka stadsnära odling går
helt i linje med ett beslut i ”Strategi för Eskilstuna kommunkoncerns
stadsdelsutveckling 2013-2015”.
Riktlinjer för stadsodling på kommunägd mark innehåller:
 Vad är stadsnära odling och varför behövs riktlinjer för detta?
 Eskilstuna kommuns inställning till odling på kommunal mark
 Eskilstuna kommuns ansvar
 Odlarens ansvar
 Vad som gäller när ett initiativ kommer in. Vem får odla på allmän mark?
 Skötselavtal
Dokumentet ska ses som ett stöd för kommunens förvaltningar i kontakten med
odlingsinitiativ från både privatpersoner och verksamheter. Riktlinjerna berör i
första hand Stadsbyggnadsförvaltningen och Torshälla stads förvaltning.
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Förslaget till riktlinjer har arbetats fram av en arbetsgrupp med representation från
Kommunledningskontoret, Stadsbyggnadsförvaltningen, Kultur- och
fritidsförvaltningen och Torshälla stads förvaltning.

Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av Riktlinjer för stadsodling på
kommunägd mark. Nämnden ställer sig positiv till möjligheten för privatpersoner
och verksamheter att kunna starta och driva odlingar på kommunens mark. Det är
en aktivitet som är tillgänglig för både flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett
ålder och etnisk bakgrund. Det är också tillgängligt för människor med olika
funktionsvariationer. Odlingarna kan öka trivseln i områden och göra dem mer
attraktiva. Genom att odlarna rör sig ute ganska mycket kan det också leda till ökad
trygghet och mindre skadegörelse. Att vara ute och arbeta med sina odlingar och
äta egenodlad mat är sysselsättning som känns meningsfull vilket bidrar till ökad
folkhälsa. Ytterligare en positiv effekt av odlingar är att växter omvandlar
koldioxid till syre vilket främjar miljön.
Riktlinjerna bidrar till att möjligheten för stadsodlingar är likvärdig för alla
Eskilstunas invånare.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Kultur- och fritidsförvaltningens organisation kommer med stor sannolikhet inte att
påverkas av Riktlinjer för stadsodling i Eskilstuna kommun. Stadsnära odling
bidrar med stor sannolikhet till en hållbar utveckling för kommunen vilket har
utvecklats i yttrandet.
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