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 Kommunstyrelsen 
 

Motion av Erik Pelling och Göran Svanfeldt (båda S) om att göra småskalig 
kommersiell trädgårdsodling möjlig i Uppsala 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen, 
 
att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att se över regelsystemet för lokal odling på 
kommunal mark i Uppsala för att kunna möta framtidens olika behov av stadsodling, samt 
 
att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att i samverkan med berörda nämnder se över 
om de utpekade områdena för odling i Översiktsplanen är tillräckliga för att utveckla 
stadsodlingen i Uppsala. 
 
 
 
Ärendet 
Erik Pelling (S) och Göran Svanfeldt (S) har i en motion väckt den 31 oktober 2011 föreslagit 
att fritids- och naturvårdsnämnden får i uppdrag att se över regelsystemet för lokal odling på 
kommunal mark för att möjliggöra småskalig kommersiell trädgårdsodling i Uppsala. Se 
bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Motionen är remitterad till gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN). Se bilaga 2. 
 



2 (2) 

GSN ställer sig positiv till att se över regelsystemet för lokal odling på kommunal mark. I 
samband med detta vill nämnden se över lämpliga lokaliseringar för främst småskaliga 
kommersiella trädgårdsodlingar. Nämnden poängterar vikten av att miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, ur ett tillsynsperspektiv inkluderas vid försäljning av lokalt 
producerade livsmedel. 
 
Föredragning 
Stadsodling är ett begrepp som diskuteras allt mer. Det handlar dels om möjlighet till en 
utökad egenförsörjning, dels om att själv vara delaktig i produktionen av mat och på så sätt 
bestämma själv över hantering och produktion. Odling utan bekämpningsmedel och 
tillsammans med barn, där lärande blir en viktig del, är andra positiva effekter. 
 
Flera svenska städer arbetar med att utveckla stadsodlingen. I Malmö har odlingar anlagts i 
parker, i Göteborg har sk storodlingsområden anlagts lite utanför staden. I Uppsala har ideella 
krafter satt i gång ”Matparken” i Gottsunda. I det planerade området Östra Salabacke finns 
mark för trädgårdsodling med i diskussionerna för områdets utformning, initierat av 
byggföretagen. 
 
Motionen angående stadsodling behandlar en viktig och aktuell fråga. Ett första steg att möta 
det ökade intresset och behovet av stadsodling skulle kunna vara att i enlighet med motionen 
se över regelsystemet för olika odlingsformer i Uppsala. Utifrån regelsystemöversynen bör 
även, som ett andra steg, de utpekade områdena i ÖP ses över för att klargöra om de är 
tillräckliga för att utveckla stadsodlingen i Uppsala. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Gatu- och samhällsmiljönämnden har att hantera de ekonomiska konsekvenser som en 
regelöversyn innebär inom gällande ekonomiska ramar.  
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