1 (4)

Tjänsteskrivelse
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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2021-03-29

Dnr SBN 2020-626
Dnr KS 2020-513

Samhällsbyggnadsnämnden

Odling för fler Linköpingsbor, svar på motion (S)
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att det redan idag finns möjligheter
till odling i olika former och utifrån olika ekonomiska förutsättningar, i
enlighet med motionärernas förslag.
Ärende
Mari Hultgren (S) föreslår i motionen daterad 2020-07-06 att:


Kommunen ges uppdrag att undersöka utökade möjligheter för lokal
odling



Kommunen pekar ut och initierar nya lämpliga platser för
koloniområden, kolonilotter och odlingslotter

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

En premiss ska vara att de privatekonomiska förutsättningarna inte ska vara
begränsande. Utgångspunkten för motionen är odlandets fördelar med en ökad
social hållbarhet och trygghet och att det bidrar till ökade ekosystemtjänster.
Med fler odlingsmöjligheter nära hemmet skulle det skapa fler platser för
möten och därmed också tryggare och mer levande gröna miljöer.
Redan idag finns ett brett utbud av odlingsmöjligheter i kommunen, från
kolonilotter och odlingslotter till stadsodling. Uppstår efterfrågan, finns
ytterligare områden för kolonilotter och odlingslotter utpekade i kommunens
översiktsplan. När det gäller stadsodling har kommunen genomfört ett par
projekt tillsammans med Stångåstaden med ambitionen om ett fortsatt
samarbete i frågan. Utöver odling på kommunal mark, är bedömningen att det
finns stor utvecklingspotential hos de privata fastighetsägarna där
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bostadsgårdarna, framför allt i ytterområdena skulle kunna rymma
odlingsmöjligheter. Kommunen är dock inte rådig över marken.
Kontaktuppgifter till koloniområdena i kommunen samt hur man går tillväga
för att få odla på kommunal parkmark finns på kommunens hemsida. Utbudet
av olika odlingsmöjligheter bedöms därför redan finnas och Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen besvaras.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Odling för fler Linköpingsbor, svar på motion (S), 2021-03-29
Motionen
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Bakgrund
Odling kan förekomma i olika former och på mer eller mindre permanenta
platser.
Koloniområden, odlingslotter av permanent karaktär
Utpekande av nya odlingsområden som kan permanentas genom
detaljplaneläggning, sker i kommunens översiktsplaner och utgör en del i
arbetet med den långsiktiga markanvändningen i kommunen.
Utöver de redan iordningställda odlingsområdena, finns ytterligare tre platser
utpekade för odling i Översiktsplan för staden Linköping. För att kunna
iordningställa något av dessa krävs dock att en förening är intresserad av att
nyttja och driva koloniområdet. I befintliga, iordningställda koloniområden
kontaktas respektive förening för mer information.
Andra typer av odlingsområden, enklare odlingslotter och områden av
en mer temporär karaktär
Det finns även enklare odlingsmöjligheter, i form av odlingslotter utan
tillhörande byggnad. Ett exempel är i Smedstad där det även finns möjlighet att
utöka odlingsområdet något, om efterfrågan finns.
Utöver de traditionella odlingslotterna har stadsodling blivit allt mer populärt.
Det är en mer temporär form av odling där privatpersoner fått tillåtelse av
kommunen att sätta upp pallkragar för odling på kommunal parkmark. Idag
bedrivs stadsodling på ett flertal ställen i Linköping.
Odling på parkmark har dock sina baksidor. Dels innebär det en viss
privatisering av parkmarken. I ytterområdena där tillgången på grönyta är stor
upplevs detta sannolikt inte som ett problem. I innerstaden där konkurrensen
om parkmarken är högre, kan det däremot vara svårare att hitta lämpliga
platser. Tyvärr förekommer det också en del skadegörelse.
De mest bostadsnära odlingsmöjligheterna, som också har stor
utvecklingspotential, finns till stor del hos privata fastighetsägare. Odlingar
inne på bostadsgårdar är mer skyddade, fler har uppsikt och förhoppningsvis är
odlingarna därmed även mer fredade från skadegörelse. Odling inne på
bostadsgårdarna kan också stärka gemenskapen och skapa nya möten mellan
grannar. Kommunen är dock inte rådig över marken. Tillsammans med
Stångåstaden har dock ett par projekt genomförts och ambitionen är ett fortsatt
samarbete i frågan.
Sammantaget erbjuder kommunen redan idag flera olika typer av
odlingsmöjligheter. Information om hur man får kontakt med koloniområdena i
kommunen samt hur man går till väga för att få odla på kommunal parkmark
finns på kommunens hemsida: https://www.linkoping.se/uppleva-ochgora/friluftsliv-och-parker/stadsodla/
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Ekonomiska konsekvenser
Resurser för hantering av kommunens odlingsområden hanteras idag inom
ramen för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens budget.
Kommunala mål
Ett attraktivt och tryggt Linköping
Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Ett varierat utbud av odlingsmöjligheter gagnar alla, flickor och pojkar och
kvinnor och män.
Samråd
Samråd har genomförts med Stångåstaden AB som ställer sig positiva till ett
fortsatt samarbete i projekt i anslutning till deras bostäder.
Samråd har även skett med politisk sekreterare för Centerpartiet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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