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§ 66. Svar på motion från Kerstin Dreborg (MP) om kolonilotter
Beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen i enlighet med svar på motion från Jacob
Spangenberg (C). (Bilaga 9)
Motionen anses härmed besvarad.
Ärendebeskrivning
Kerstin Dreborg (MP) yrkar i motion daterad 2019-04-14 att Östhammars Kommun ska ställa
mark till förfogande för kolonilotter i alla tätorter.
Beslutsunderlag
 Motion
 Svar från Jacob Spangenberg (C)
Ärendets behandling
Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2019-04-23, § 71 och överlämnades till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet bereddes i kommunstyrelsen 2020-03-31, § 77.
På grund av situationen med smittspridning av covid-19 bordlades flertalet av de ärenden som
skulle ha behandlats på fullmäktiges sammanträde 2020-04-21, § 31, däribland detta ärende.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Kerstin Dreborg (MP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Kerstin Dreborgs (MP)
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
 Motionär
 Webbredaktör för publicering på webbsida motioner
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Motion om kolonilotter

Miljöpartiet de gröna eftersträvar ett robust och hållbart samhälle, och med det menar vi såväl ekologisk
som social och ekonomisk hållbarhet. En grundsten i detta samhälle är matförsörjningen. Det är något vi
måste arbeta med både i stor skala, där kommunens upphandlingsregler är av största vikt, och i mindre
skala, där individen ges möjlighet till odling och matproduktion, oavsett boendeform.
Kolonilotter är ett utmärkt sätt att ge även den som bor i hyreslägenhet möjlighet att odla sin egen mat.
Odling ger inte bara mat och näring, det ger också odlaren glädje och välbefinnande.
Tidigare fanns det kolonilotter på Bilstagärdet i Östhammar, där det nu är en parkeringsplats.
Kolonilotter finns även i andra tätorter, men långt ifrån alla som önskar har idag tillgång till en
kolonilott.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag


att Östhammars kommun ska ställa mark till förfogande för kolonilotter i alla tätorter

Morkarla den 14 april 2019

Kerstin Dreborg (MP)
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SVAR PÅ MOTION FRÅN KERSTIN
DREBORG (MP) GÄLLANDE
KOLONILOTTER
Jag vill börja med att instämma i det angelägna att ställa kommunal mark till
förfogande för kolonilotter. I våra tätorter finns idag ingen planlagd mark för
detta ändamål. Jag kommer att föreslå att kommunen möjliggör för sådan
planläggning i den kommande översiktsplanen, vilken kommer att innehålla
särskilda fördjupningar för tätorterna.
Motionären föreslår gällande kolonilotter ” En god idé som definitivt ligger rätt
i tiden men kräver utredning om vart de ska lokaliseras, hur de ska hanteras ur
ett driftsperspektiv och kanske framförallt hur bevattningen kan säkerställas”.
Jag instämmer som ovan nämnts i att det är angeläget att möjliggöra för
kolonilotter. För att planera för hur kolonilotterna ska drivas bör den ideella
och privata sektorn kunna ta ansvar. Kommunen kan genom sitt ÖP arbete vara
”möjliggörare”.
Förslag till beslut
Att motionen anses besvarad.
Jacob Spangenberg (C)
Ordförande i kommunstyrelsen

