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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 
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2013-04-11 

Dnr 2013/70 

Motion om stadsodling i Sala 

INLEDNING 
Monica Fahrman (MP) inkom 2013-02-07 med rubricerad motion. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/86/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/86/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2013/86/3, motion 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 89 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till stadsodling och peka 
ut lämpliga framtida områden i samverkan med privatpersoner, företag eller före
ningar som vill etablera stadsodling, samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till stadsodling och peka 
ut lämpliga framtida områden i samverkan med privatpersoner, företag eller före
ningar som vill etablera stadsodling, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

41 (53) 

j_~ 



'·'·\'··\C·-; 

~ ~~~~ Bia1ga KS 2013/86/1 

1 (2) 
2013-03-25 

DIARIENR: 2013/70 

DALAKOM UN 
KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på motion om stadsodling i Sala 

j :,~.,mtms!vrelsens fiirvalining 

l Ink 2013 ·03@ 2 7 

Monica Fahrman (MP) inkom den 7 februari med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun ska undersöka möjligheterna för stadsodling. 

Förslagsställaren skriver att vi behöver tänka om hur och var vi producerar vår mat 
och tvingas minska vårt oljeberoende. stadsodling handlar inte bara om att 
producera grönsaker, utan det handlar om vila, samvaro, stärka band mellan 
medborgarna och inte minst om att olika kulturer kan mötas och lära av varandra. 
l åtskilliga städer i Sverige har man börjat tillåta och uppmuntra medborgares egna 
initiativ till odling innanför stadsgränserna. Malmö har kommit långt med 
stadsodling, där odlar man på tak och jordplättar som inte används. Här i Sala kulle 
man kunna tänka sig ett samarbete med de handelsträdgårdar som finns. 

Tekniska kontoret genom stadsträdgårdsmästaren har i ett längre svar visat på 
möjligheter och begränsningar i stadsodling. Uppbyggnad och iordningställande av 
lämpliga områden i parker ska helst ske i samverkan med intresserade medborgare 
och bostadsföretag. Några intresseförfrågningar från enskilda eller föreningar har 
ännu inte inkommit till kommunen. Många kan redan idag förverkliga sina 
odlingsambitioner i den egna trädgården eller i den relativt goda tillgången på 
koloniområden. Men odlingsgemenskap kan rätt utformad och organiserad 
förstärka kunskap, hälsa och tryggheten i bostadsområden och parker. 

stadsodlingsperspektivet borde kunna inkluderas tidigt i planeringssammanhang. 
Den urbana odlingen är ett positiv inslag i skapandet av hållbara städer. 
l Plan för Sala stad, som är föremål för utställning under 2013, beskrivs möjligheten 
till stadsodling med Åkra trädgård som ett lämpligt område. l området finns en 
tradition av odling, Åkra gård fanns här på 1930-talet. l utredningen Utveckling av 
Sala stadspark (Bilaga KS 2012/86/1) beskrivs en möjlig utveckling av Åkra 
trädgård. Målet är att skapa mötesplatser och förutsättningar för aktivitet. Ökad 
aktivitet gör också att parken blir en tryggare plats att vistas på. Bland exempel på 
aktiviteter och anläggningar nämns stadsodling. Åkra trädgård har stora 
förutsättningar att i lämpliga delar kunna utvecklas till Salas första 
stadsodlingsområde. 
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Kommunstyrelsen 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till stadsodling och peka 
ut lämpliga framtida områden i samverkan med privatpersoner, företag eller 
föreningar som vill etablera stadsodling 

att anse motionen bifallen 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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ONR 2013/70 
YTTRANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET 
SAMHÄLLSTEKNISKA ENHETEN 

Kommunstyrelsen 
SALAKOM 

l 
Kommunstyrelsens 1 rvaltning 

Göran Söderberg . 2013 ~oJ~ 1 4 

YTTRANDE 

Motion angående stadsodling i Sala 

stadsodling är en intressant, men ännu inte prövad, möjlighet i Sala. Det finns försök 
i några av Sveriges större städer, men verksamheten har troligen inte på någon plats 
funnit sin definitiva form. 

Motionens beskrivning av stads/koloniodlingens positiva effekter, förutom själva 
odlingen, är väl dokumenterad och erfaren. Odlingsgemenskap kan rätt utformad 
och organiserad förstärka kunskap, hälsa och trygghet i bostadsområden och 
parker. 

Till skillnad mot koloniområden, som sedan 100 år är en etablerad och reglerad 
verksamhet med starka intresseorganisationer i Sverige, där man som kolonist äger 
eller arrenderar och ansvarar för sin markareal, kräver stadsodlingen andra former 
för utövande. stadsodling handlar om gemensamt ansvarstagande för ett 
odlingsområde. Det kräver samförstånd om åtgärder och fördelning av ansvar och 
arbetsuppgifter. Om parkytor och grönområden ska tas i anspråk krävs därför ett 
kommunalt engagemang för iordningställande men även för vidmakthållande och 
utveckling. För att fungera långsiktigt krävs en kontinuerlig insats av kunnig 
personal som vid sidan av och tillsammans med odlarna sköter tillsyn, ordning och 
förändring av områdena utifrån ändrade förutsättningar. 

Uppbyggnad och iordningställande av lämpliga områden i parker måste helst ske i 
samverkan med intresserade medborgare. Några intresseförfrågningar från enskilda 
eller föreningar har ännu inte i något sammanhang inkommit till oss som dagligen 
arbetar med och i verksamheten. 

För att stadsodling i Sala ska kunna förverkligas krävs det som beskrivs i motionen, 
nämligen en rörelse, vilja och engagemang bland salaborna för odling på detta sätt i 
staden. Att detta inte hittills kommit till uttryck beror troligen på stadens 
boendestruktur, där många kan förverkliga sina odlingsambitioner i den egna 
trädgården, den relativt goda tillgången på koloniområden, där man vet vad man 
ansvarar för, och en rädsla att man inte personligen får lön för mödan. 

Det har under åren funnits ett engagemang för odling på förskolor och skolor. Detta 
engagemang har tyvärr oftast snabbt ebbat ut. Svårigheter att organisera 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

ogräsrensning, vattning och annan skötsel samt vandalisering eller skörd av andra 
än odlarna har gjort att intresset snabbt har falnat. 

Hur intresset ser ut i bostadsområden har Tekniska kontoret ingen kunskap om. Där 
kan salabostäder säkert bidra med underlag för ställningstagande. Befintliga 
odlingar i bostadsområden med flerfamiljshus är dock ytterst ovanliga i Sala. 

Planering för odlingsaktiviteter i nya bostadsområden är svårreglerat och oftast inte 
en kommunal angelägenhet. Det finns krav på friytor för boende och lekytor för 
barn. Hur gårdar används är oftast en drift- och utformningsfråga att avgöras av 
ägaren i samverkan med hyresgäster. 

En stadsodling bör i de centrala parkerna inlemmas i ett befintligt sammanhang, så 
att de blir en tillgång i parkerna och berikar upplevelsen av miljön. Det kräver 
avgränsning, anlagda gångytor, iordningställda odlingsytor med ny kontrollerad 
jord, tillgång till dricksvatten för vattning och konsumtion, väderskydd och någon 
redskapsbod, komposteringsanläggning, skräpinsamling, bänkar och sittplatser mm. 

En sammanhållande och kunnig kraft är väsentlig vid start av området och 
kontinuerligt för att pedagogiskt bistå och lära intresserade områdets 
förutsättningar och hur odlingens alla fallgropar ser ut. 

Möjligheten till stadsodling och ett lämpligt område för igångsättande av stadsodling 
finns beskrivet i Plan för Sala stad, bilaga Sala tätorts grönstruktur: 

"Utveckla Åkra trädgård (området mellan Eke by Damm och Strandvägen, från 
stadsparken till Väsby kungsgård) 

Åkra trädgård har stort värde för såväl rekreation och vardagsfritid som för den 
biologiska mångfalden. 

l området finns en tradition av odling, Åkra gård fanns här på 1930-talet. Idrott, en 
inhägnad grusplan var i bruk för fotbollsspel och evenemang fram till 60-talet. På 
senare tid har här varit tältmöten, biovisning, hunduppvisning mm. Området är den 
enda centralt belägna ytan med utrymme för aktiviteter som kräver plats. 

Utveckling av området för rekreation och vardagsfritid kan ske genom att det 
upplåts för odling i någon del. Det finns globalt ett ökande intresse för stadsodling. 
Denna stadsodling, som skiljer sig från den traditionella kolonilotten, ska bedrivas 
under kommunalt huvudmannaskap och tillför park- och stadsmiljön stora värden 
då den är tillgänglig för alla. Här kan människor få utrymme för odlingslust 
samtidigt som man kan få grönsaker, bär och frukt med stor kvalitet." 

En tillgång i området är den befintliga byggnaden vid minigolfbanan. Här finns kiosk, 
toaletter och ytor under tak som kan utvecklas. 

l utredningen "Utveckling av Sala stadspark" (bilaga KS 2012/86/1) beskrivs 
under Åkra trädgård en möjlig utveckling: "Målet är att skapa mötesplatser och 
förutsättningar för aktivitet. Möjlighet för aktivitet för den som inte är med i en 
förening. Ökad aktivitet gör också att parken blir en tryggare plats att vistas på". 
Bland flera exempel på aktiviteter och anläggningar nämns "Stadsodling, kollektivt 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

odlande skapar integration, en levande stadsmiljö samt ökar känslan av 
tillhörighet". 

I Kommunstyrelsens beslut 2012-05-10 angående Utveckling av Sala stadspark; 
utredning, framgår 

att uppdra till stadsparksgruppen 

• att arbeta vidare med säkerhetsaspekten avseende stadsparken, samt 

• att hitta fler familjevänliga verksamheter i parkområdet 

Tekniska kontoret har uppfattat att det finns en stark politisk vilja att utveckla 
stadsparken. Uppdraget till stadsparksutredningen, tillsatt av KS 2011-08-18, var att 
utreda och lämna förslag till hur Sala stadspark ska blir skönare och vackrare, 
tryggare för allmänheten att vistas i under hela dygnet samt att det blir en given 
plats att ha mötesplatser, tillställningar, events och festivaler för allmänheten. 

Motionen angående stadsodling i Salasammanfaller väl med det uppdrag 
stadsparksgruppen har. 

Åkra trädgård har stora förutsättningar att i lämpliga delar kunna utvecklas till Salas 
första stadsodlingsområde. 

Tekniska kontoret föreslår därför att motionen överlämnas till stadsparksgruppen 
för undersökning av möjligheterna, intresset, förutsättningarna och kostnaderna för 
stadsodling i stadsparken, företrädesvis i området mellan Eke by damm och 
Strandvägen - Åkra trädgård. Tekniska kontoret kan i denna utredning vara 
stadsparksgruppen behjälplig med information och fackkunskap. 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

i~~~~ Gö~berg l 
stadsträdgårdsmästare 
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MOTION ANGAENDE STADSODLING l SALA 

Med miljöperspektiv på framtiden kommer våra städer att förtätas och stadsodlingar 
kommer att ingå i vår omställning till ett lågenergisamhälle, vilket innebär en säkrare 
livsmedelsproduktion. 
Dagens livsmedelsproduktion har ingen framtid pga transporter över hela jordklotet. 
Tomaterna kommer från Spanien. lök från Australien. Äpplen från Chile. Paprikor från 
Spanien. 
Vi behöver sålunda tänka om hur och var vi producerar vår mat och vi tvingas minska vårt 
oljeberoende. 

l åtskilliga städer i Sverige har man börjat tillåta och uppmuntra medborgares egna initiativ 
till odling innanför stadsgränserna. På vissa platser har man i vissa kommuner erbjudit 
pallkragar och jord samt bistått med analys av jord och goda råd till odlarna. Här i Sala 
skulle man kunna tänka sig ett samarbete med de handelsträdgårdar som finns. 

stadsodling handlar inte bara om att producera grönsaker, rotsaker med mera. Det 
handlar om vila, samvaro, stärka band mellan medborgarna och inte minst om att olika 
kulturer kan mötas och lära av varandra. Forskning har dessutom visat att människors 
hälsa förbättras genom odling. 

Till skillnad från att äga kolonilotter handlar stadsodling om möjligheter för alla att odla och 
att skörda. stadsodlingar startade som en gerillarörelse på olika platser i världen och 
kallades också gerillaodling. Människor tog saken i egna händer och började odla utan 
markägares tillstånd, odlingar som andra medborgare fick använda sig av och med tiden 
har det blivit en urban rörelse som nu fått sitt fäste även i Sverige. Malmö har nog kommit 
längst. Man odlar t. ex på tak och på jordplättar som inte används. 
Det finns dessutom en mängd grönsaker och rotsaker och kryddor som lämpar sig för 
stadsodlingar. 
Vid planering av nya bostadsområden bör man helst planera för odlingsaktiviteter. 

Jag yrkar på: 

-att Sala kommun undersöker möjligheterna för Stadsodling. 

Miljöpartiet de gröna i Sala 29.01.2013 


