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Sammanfattning

2016 togs en strategi fram “Stadsodling på allmän plats i Malmö - strategi för organisation,
finansiering och drift.” Strategin är utvärderad enligt Tekniska nämndens önskemål.
Arbetet med stadsodling på allmän platsmark är en del av det ordinarie arbetet för fastighetsoch gatukontoret. Arbetet bedrivs genom ett kontinuerligt samarbete med etablerade och nya
stadsodlingsföreningar. Stadsodling på allmän platsmark och andra former för odling i staden
som exempelvis odlingslotter ger flera värden för malmöbor och bidrar till en mer hållbar stad
som är både tät och grön. Genom stadsodlingsmodellen inkluderas malmöbor i förvaltning av
gröna områden i Malmö.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att fortsätta arbeta med, och utveckla, stadsodling på allmän
platsmark i enlighet med föreliggande förslag.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 201124 Stadsodling på allmän platsmark i Malmö
Allmänna bestämmelser för odling på allmän platsmark i Malmö stad 2020
Avtal om skötsel av allmän platsmark för odlingsområde, mall

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2016-12-14
Tekniska nämnden 2020-12-15
Ärendet

2014 beslutade Tekniska nämnden att anta Program för odling på allmän plats i Malmö stad.
Syftet med programmet var att utarbeta riktlinjer för hur odlingsinitiativ och förfrågningar om
odling på kommunens mark kan hanteras. 2016 togs en strategi fram “Stadsodling på allmän
plats i Malmö - strategi för organisation, finansiering och drift.” I strategin föreslogs tre
delåtgärder:
Del 1 – Säkra de stadsodlingar (4 st.) som är igång nu (2016) och i mest akut behov.
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Del 2 – Utveckla de pågående projekten (3 st.) och gör en 3-årsplan för dessa.
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Del 3 – Titta på nya möjligheter för fler platser som lämpar sig för stadsodling och göra en 3-5årsplan för dessa.
TN beslutade 2016-12-14 (TN-2016-2846) att anta strategin samt att ge dåvarande gatukontoret i
uppdrag att göra en utvärdering av del 1 och 2 i strategin och redovisa det för nämnden innan
nämnden fattar beslut om genomförande av del 3 i strategin.
Arbetet med stadsodling har utvärderats. De stadsodlingar som fanns 2016 har följts upp. Av de
som fanns 2016 har några övergått till ny organisationsform, som Slottsträdgården eller lagts ner
gå grund av nya förutsättningar, som till exempel Terrasserna i Lindängelund. FGK har utvecklat
sitt arbetssätt och sina rutiner i en fungerande modell med allmänna bestämmelser och
skötselavtal (se bilagor). Idag har FGK skötselavtal med sju stadsodlingsföreningar som alla har
en plan som följs upp på årlig basis. Det finns också ett ökat intresse från allmänheten att utöka
antal platser och områden i Malmö där odling är möjlig. FGK fortsätter hantera
intresseanmälningar från föreningar och går vidare där goda förutsättningar finns såsom plats,
stabil förening, resurser mm. Stadsodling kan vara ett komplement till odlingslotter och andra
privata odlingsformer.
Stadsodling i Malmö bidrar till mål 11 (Hållbara städer och samhällen) och mål 15 (Ekosystem
och biologisk mångfald) och utgör ett betydelsefullt inslag i staden med flera olika sociala
värden. Verksamheterna fyller allmän plats med liv som skapar en känsla av trygghet i
närområdet. Stadsodlingar bemöter efterfrågan på odlingsytor som ett inslag i staden för både
rekreation och matproduktion samtidigt som de bidrar till en utveckling av förvaltningen av
stadens allmänna platser. FGK arbetar vidare med utveckling av stadsodling för att möta
medborgarnas och stadens önskemål att ställa om i en riktning mot hållbar utveckling.
Arbetet med stadsodling på allmän platsmark är idag en del av det ordinarie arbetet för
förvaltningen. Stadsodling på allmän platsmark och andra former för odling i staden som
exempelvis odlingslotter ger flera värden för malmöbor och bidrar till en mer hållbar stad som är
både tät och grön. Genom stadsodlingsmodellen inkluderas malmöbor i förvaltning av gröna
områden i Malmö.
Tekniska nämnden föreslås uppdra åt förvaltningen att fortsätta arbeta med, och utveckla,
stadsodling på allmän platsmark.
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