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Remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för stadsodling i Eskilstuna kommun
Ärendet remitteras till er för yttrande. Yttrandet ska ha kommit in till
kommunstyrelsen via LEX och på papper senast den 3 maj 2016.
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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:
Samtliga nämnder, för yttrande
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningsledningen
Thomas Åkerblom , Telefon 0700866403
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Barn- och
utbildningsnämnden

Yttrande över remiss – Förslag till riktlinjer för
stadsodling i Eskilstuna kommun
Förslag till beslut
1. Barn och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget till riktlinjer för
stadsodling i Eskilstuna kommun.
2. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Förslag till riktlinjer för stadsodling på kommunägd mark i Eskilstuna kommun har
remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Yttrandet skall överlämnas till kommunstyrelsen senast 3 maj 2016.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
januari 2016. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret i enlighet med
”Strategi för Eskilstuna kommunkoncerns stadsdelsutveckling 2013-2015” fått i
uppdrag av kommunstyrelsen att utreda möjligheter för utökad stadsnära odling.
Syftet med stadsodling är att förstärka områdets attraktivitet och trygghet, öka
graden av självförsörjning samt utgöra en meningsfull sysselsättning och vara en
källa till gemenskap för boende i området.
Förslaget till riktlinjer för stadsnära odling på kommunal mark 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. Det är framförallt stadsbyggnadsförvaltningen och Torshälla stads
nämnd som är berörda, utifrån att de kan skriva skötselavtal med odlare i form av
en enskild person eller förening. I kommunens ansvar ingår att säkerställa att
marken är lämplig för odling.
Platsen för odlingen är allmän mark, vilket innebär att den ska vara tillgänglig för
allmänheten samt hållas ren och fri från nedskräpning. Den får inte heller
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konkurrera med andra aktiviteter och friytor ämnade för lek eller annan spontan
aktivitet. Odlingen ska ske med ekologiska metoder, utan konstgödsel och kemiska
bekämpningsmedel.
Finansiering
Kommunen tar ingen avgift för upplåtelse av mark för stadsodling och ersätter inte
heller odlarna för kostnader som uppkommer i samband med odlingen. Stadsodling
med skötselavtal får inte drivas i kommersiellt syfte och försäljning av grödorna är
därmed förbjudet.
Konsekvenser för hållbar utveckling
Att underlätta och stimulera stadsnära odling ligger väl i linje med att främja
hållbar utveckling, både när det gäller fysisk och psykosocial hälsa hos
innevånarna i stadsdelarna. Att förankra miljömässiga värden finns upptaget i
läroplanernas portalparagrafer och i många andra delar av läroplanerna samt inom
ämnen i grundskolan och kurser i gymnasieskolan.
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