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§6
Remiss av förslag till riktlinjer för stadsodling i
Eskilstuna kommun (KSKF/2015:468)
Beslut
1. Förslag till riktlinjer för stadsnära odling på kommunal mark remitteras för
yttrande till samtliga nämnder.
2. Yttranden ska inkomma senast den 3 maj 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
januari 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att ”Strategi för Eskilstuna
kommunkoncerns stadsdelsutveckling 2013-2015” antogs den 13 mars 2013 av
kommunfullmäktige. Av strategin framgår att möjligheter för utökad stadsnära
odling ska utredas under 2013. En kommun kan hantera denna fråga på många
olika sätt och ha olika ambitionsnivåer. Det har tagit tid att orientera sig i frågan
och hitta rätt inriktning, därav förseningen av ärendet.
Stadsodling kan fylla många syften. Odling kan förstärka ett områdes attraktivitet
och trygghet, men också öka graden av självförsörjning. Odling kan utgöra en
meningsfull sysselsättning och vara en källa till gemenskap för boende i området.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till riktlinjer för stadsnära
odling på kommunal mark. Riktlinjerna ska vara ett stöd för kommunens
förvaltningar i kontakten med odlingsinitiativ från både privatpersoner och
verksamheter. Riktlinjerna beskriver odlarnas ansvar och kommunens ansvar som
förvaltare. Därmed berörs främst stadsbyggnadsförvaltningen och Torshälla stads
förvaltning, som kan skriva skötselavtal med odlare.
Förslaget till riktlinjer har arbetats fram av en arbetsgrupp med representation från
kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen och Torshälla stads förvaltning.
Riktlinjerna föreslås gälla åren 2016-2019 och ska sedan revideras.
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Kommunledningskontoret föreslår att förslaget till riktlinjer ska remitteras till
samtliga nämnder för yttrande.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Maria Chergui (V) samt Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar bifall
till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
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