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Natur- och trafiknämnden

Politikerinitiativ - Odlingslotter
Inkom den 5 juli 2020 från Carina Larsson och Lina Olsson (NL)
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden beslutar att ca 30 000 kronor av redan beslutat driftbudget
används för att kunna erbjuda odlingspaket på allmän plats till privatpersoner 2021. Om
försöket avlöper väl kommer denna typ av odling bli en del av kommunens verksamhet
framöver. Politikerinitiativet är därmed färdigbehandlat.
Sammanfattning av ärendet
Nackalistan föreslår att Natur- och trafiknämnden ska besluta om att utreda möjligheten
att avsätta ytterligare mark som kan användas till odlingslotter för medborgare som vill
bedriva småskalig odling.
Till säsongen 2021 kommer kommunen erbjuda privatpersoner att odla i pallkrage på
allmän plats. Det blir 10 odlingspaket med pallkrage och jordsäck som går att ansöka om
på hemsidan. Ett avtal om tillfälligt lån av kommunal mark och pallkrage tecknas under
odlingssäsongen. Vid säsongens slut sker dialog kring fortsatt odlande och vid nekande
svar hämtas pallkragen in av kommunen.
Kostnaden beräknas till ca 30 000 kr för 10 paket och pengarna tas ur redan beslutad
driftbudget.
Förslagen i politikerinitiativet
Nackalistan föreslår att Natur- och trafiknämnden ska besluta om att utreda möjligheten
att avsätta ytterligare mark som kan användas till odlingslotter för medborgare som vill
bedriva småskalig odling.
Enhetens utredning och bedömning
Enheten ser positivt på förslaget då det kan ge en meningsfull utevistelse samtidigt som
det skapar positiva möten och gynnar den biologiska mångfalden. Enheten har undersökt
hur andra kommuner gör och säsongen 2021 kommer Nacka att följa Haninge kommuns
exempel och erbjuda odlingspaket med pallkrage samt jordsäck till 10 privatpersoner, så
kallat odlingspaket. Ansökan görs via hemsidan och lämplig plats utses i samråd med
sökande. Ett avtal om tillfälligt lån av mark samt pallkrage från kommunen tecknas
under odlingssäsongen. Den odlande står för odlingstillbehör som frön, gödning,
handverktyg, vatten mm. Vid säsongens slut sker dialog kring fortsatt odlande och vid
nekande svar hämtas pallkragen in av kommunen.
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Förslagens ekonomiska konsekvenser
Inköp av odlingskragar och jord samt arbetstid kostar ca 1000 kr per odlingspaket.
Driftkostnaden för att beställa och lämna ut material samt inhämtning vid säsongen slut
blir ca 2000 kr per odlingspaket.
Kostnaden för 10 odlingspaket ryms inom redan beslutad budget.
Konsekvenser för barn
Möjlighet att lära sig att odla och se var maten kommer ifrån ger positiva konsekvenser
för barns lärande och en odlingsgemenskap.
Handlingar i ärendet
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