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§ 143 2018.090 KS

Svar på motion avseende plan för kolonilotter och odlingsplatser samt
central mark till arrendeodling - Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris
Jernskiegg (SD)
Ärendebeskrivning
Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) lämnade till kommunfullmäktige
den 28 februari 2018 § 24, en motion om att upprätta en plan för att åstadkomma fler
kolonilotter och odlingsplatser samt avsättande av centralt belägen mark för arrendeodling.
Motionärerna önskar att:
Kommunen upprättar en plan för att åstadkomma fler kolonilotter och odlingsplatser.
Kommunen avsätter central mark till arrendeodling.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ärendet lämnas till kommunledningskontoret
för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 augusti 2018 lämnat följande yttrande:
I tätorter är markanvändningen styrd genom detaljplaner och för att upprätta ett
kolonilottsområde krävs det att detaljplanen medger detta. Den mark som Alingsås kommun
äger i de centrala delarna av tätorten är till stor del redan detaljplanelagd, denna mark består
huvudsakligen av allmän plats så som gator, natur och park.
Tekniska nämnden beslutade 13 december 2016 § 54 att anta ”Riktlinjer för stadsnära odling
på allmän plats i Alingsås Kommun.” Dessa beskriver tillvägagångssättet för att få möjlighet
att odla i park och naturområden som är belägna i centrala delar av tätorten.
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För att avsätta mark med ändamålet arrendeodling så finns möjligheten att bestämma
framtida markanvändning när nya detaljplaner upprättas. För att säkerställa
markanvändningen behöver det inkomma en planbeställning gällande arrendeodling från
kommunstyrelsen till samhällsbyggnadskontorets planavdelning. Då undersöks om den
föreslagna markanvändningen är lämplig för ändamålet. Att vid framtida planbeställningar
föreslå mindre odlingsområden i anslutning till bostäder eller verksamhetsområden skulle
möjliggöra fler odlingslotter.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 augusti 2018, § 150.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad i och med kommunstyrelsens yttrande.
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