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Småskaliga och lokala odlingsinitiativ 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C, S, V, MP och D den 13 maj 2020 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förvaltnings AB Framtiden och fastighetsnämnden får i uppdrag att skyndsamt skala 
upp pågående odlingsprojekt under 2020 om det bedöms möjligt. 

2. Park- och naturnämnden får i uppdrag att tillsammans med nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning se över möjligheterna att genomföra kurser för 
småskalig matodling i samverkan med folkbildningen under 2020. 

3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att inventera kommunal mark som lämpar sig för 
odling och redovisa hur befintliga arrendeavtal på jordbruksmark ser ut avseende 
hyresnivåer och avtalslängder för att underlätta för lokala lantbrukare. 

4. Kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för hur stall 
och lantbrukares möjlighet att bränna och/eller sälja gödsel till allmänheten ser ut 
idag. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från M, L, C, S, V, MP och D 
den 13 maj 2020 och tilläggsyrkande från SD den 29 maj 2020. 

Emmyly Bönfors (C), Martin Wannholt (D) och Karin Pleijel (MP) yrkade bifall till 
yrkande från M, L, C, S, V, MP och D den 13 maj 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade först att bifalla yrkandet från M, L, C, S, V, MP och D och 
härefter att avslå tilläggsyrkandet från SD. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 13 maj 2020. 

 
Göteborg den 3 juni 2020 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 
 
Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Tilläggsyrkande angående – Småskaliga och 
lokala odlingsinitiativ 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Berörda nämnder får följande uppdrag 

1) Informera privata villaägare om möjligheter med närodling. 

2) Utreda hur gödsel kan utnyttjas för produktion av biogas på småskalig nivå. 

I övrigt bifalla yrkandet. 

Yrkandet 

 
Frågan om lokala odlingsalternativ är viktig. Redan i SD:s budget 2016 kan man läsa: 

 ” I framtidens städer är en stor det av maten närproducerad, eller till och med 

framställd i stadsodlingar. Fördelarna med detta är många: Transportavstånden 

minskar, vilket ger både tidsmässiga, logistiska samt miljömässiga fördelar. Har vi en 

ren stad utan miljögifter behöver vi inte vara oroliga för att våra livsmedel är 

kontaminerade med gifter trots att de är producerade mitt i staden.” 

Det finns ytterligare en fördel med stadsodling, och det är ur beredskapssynpunkt. Har vi 

mer närodlad mat är vi mindre känsliga vid en kris då landet kan komma att isoleras. I 

och med Corona-pandemin har vi blivit mer medvetna om hur sårbart vårt samhälle är. 

Nu i ett skarpt läge. 

Ett inspel som vi gärna vill framhäva är det resurser och tillgångar som finns i stadens 

villaträdgårdar. Har finns enorma arealer som är outnyttjade, och många husägare är 

potentiella lokalodlare. I yrkandet ser SD inga initiativ för att stimulera denna resurs.  

När det gäller frågan om gödsel, så bör man även utreda hur denna resurs kan utnyttjas 

för att producera biogas. Det måste dock hållas på en småskalig nivå för att utnyttja gasen 

lokalt tex i arbetsmaskiner. 
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Tilläggsyrkande 

2020-05-29 
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Yrkande angående småskaliga och lokala 
odlingsinitiativ 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1.  Framtiden AB och Fastighetsnämnden får i uppdrag att skyndsamt skala 

upp pågående odlingsprojekt under 2020 om det bedöms möjligt. 

2.  Park- och naturnämnden får i uppdrag att tillsammans med Nämnden för 

arbetsmarknad och vuxenutbildning se över möjligheterna att genomföra 

kurser för småskalig matodling i samverkan med folkbildningen under 2020. 

3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att inventera kommunal mark som lämpar 

sig för odling och redovisa hur befintliga arrendeavtal på jordbruksmark ser 

ut avseende hyresnivåer och avtalslängder för att underlätta för lokala 

lantbrukare. 

4. Kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna 

för hur stall och lantbrukares möjlighet att bränna och/eller sälja gödsel till 

allmänheten ser ut idag. 

Yrkande 
 
Fler göteborgare kommer befinna sig på hemmaplan under sommarmånaderna, 

samtidigt som intresset för odling ökar. För att möta detta intresse avser vi att titta 

på möjligheten om folkbildningen kan utbilda och stimulera till fortsatta initiativ 

och stimulera till mer småskalig odling. De olika lokala projekten inom ramen för 

projektet Stadsnära odling är exempel på sådant som skulle kunna skalas upp eller 

vidareutvecklas. 

Vi ser också ett behov av att se över vad som kan göras för att underlätta för lokala 

lantbrukare, bland annat genom att inventera stadens jordbruksarrenden och se 

över om det finns outnyttjad mark.  

Kommunstyrelsen  
  

  

Yrkande 

2020-05-13  

(M, L, C, S, V, MP)  

Särskilt yttrande KD 
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