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Dnr KS 2018/390 

KF § 117 Svar på medborgarförslag om 
kolonilottsområde - Bodil Jansson 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

Kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning 

att utreda om det finns annan, mer lämplig kommunal mark för 

koloniträdgårdsverksamhet som kan hyras ut till föreningar eller annan aktör som 

önskar bedriva odlingsverksamhet.  

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsens förvaltningen i uppdrag att 

genom utåtriktade aktiviteter och kommunikationsinsatser undersöka om det finns 

intresserade aktörer för att organisera och utveckla stadsnära odling. Samverkan i 

detta utredningsarbete ska ske med välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

och intresserade fristående aktörer som exempelvis studieförbund.  

Kommunstyrelsens förvaltning ska återrapportera resultat till kommunstyrelsen 

för eventuella fortsatta beslut i ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Bodil Jansson inkom den 11 januari 2019. 

Förslagsställaren vill att Åmåls kommun iordningställer ett kolonilottsområde där 

kommuninvånare kan hyra en odlingslott. I förslaget beskriver förslagsställaren 

att hon uppmanat tjänstepersoner inom kommunen att rusta upp det redan 

existerande kolonilottsområdet, dock utan resultat.  

Ärendet remitterades av Åmåls kommunfullmäktige till teknik- och 

fritidsnämnden som har utrett ärendet. I sitt beslut från den 3 mars 2020 föreslår 

nämnden att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  

Som underlag till teknik- och fritidsnämndens beslut finns ett tjänsteyttrande från 

nämndens förvaltning där det står att läsa att befintliga odlingslotter är eftersatta i 

skötsel. Förvaltningen ställer sig i sak positiv till förslaget men är av meningen att 

uppbyggande och drift av ett odlingsområde måste ske i samråd och samarbete 

med lokal förening, då förvaltningen inte har de resurser som krävs för ett sådant 

åtagande.  

Kontakt har tagits med Åmåls trädgårdsförening som dock enligt tjänsteskrivelsen 

från teknik- och fritidsförvaltningen visat svalt intresse. Därmed saknas 

förutsättningarna för ett kolonilottsområde enligt teknik- och fritidsnämnden som 

alltså föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Kommunledningskontoret har tagit del av teknik- och fritidsnämndens beslut och 

förvaltningens beredning av ärendet. Kommunledningskontoret delar 

uppfattningen att det är nödvändigt med engagerade samarbetspartners för att 

framgångsrikt utveckla den typ av stadsnära odling som kolonilottsområde 
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innebär. Kommunledningskontoret är också av uppfattningen att den nuvarande 

placeringen är olämplig av flera skäl. 

Först och främst är odlingsytans beskaffenhet otillfredsställande. Den ligger i en 

föga idyllisk sluttning invid en stadsgata som är tämligen tätt trafikerad. Den 

omges av industriområde samt räddningstjänstens/ambulansens 

verksamhetslokaler samt parkeringar. Detta gör den otrivsam, svår att planera och 

utveckla samt olämplig för rekreativ verksamhet som trädgårdsodling. 

Dessutom har tomten ett strategiskt värde i det fall att ambulansens- eller 

räddningstjänstens verksamhet i framtiden behöver utökas. 

Kommunledningskontoret är av uppfattningen att det bör kunna finnas ett starkt 

intresse för stadsnära odling i kommunen, något som skulle kunna stimuleras och 

uppmuntras av det offentliga. Genom att försöka finna alternativa, mer 

ändamålsenliga och trivsamma områden för ett kolonilottsområde kan måhända 

allmänhetens intresse öka. Utöver att försöka finna bättre placeringar, bör det 

göras ytterligare ansträngningar för att hitta föreningsbildningar – nya eller gamla 

– som kan tänka sig att bli delaktiga i driften och etableringen av ett nytt 

odlingsområde. 

Först efter att sådana försök att stimulera intresset för stadsnära odling, anser 

kommunledningskontoret att det är rätt och riktigt att för närvarande lägga ner allt 

arbete i förslagsställarens anda. Om intressenter och lämpliga markområden kan 

identifieras bör kommunstyrelsen ta beslut i fortsatt hantering av ärendet för att 

exempelvis avgöra vilka kommunala stödinsatser som kan bli aktuella. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 3 juni 2020 § 127 

- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschefen den 22 april 2020 

- Medborgarförslag, Bodil Jansson den 11 januari 2019 

- Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande den 29 januari 2020 

- Protokollsutdrag § 23, teknik- och fritidsnämnden den 17 mars 2020 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Förslagsställaren 

Miljö- och klimatstrateg 

Plan- och fastighetsenheten 

Biträdande kommunchef 

Näringslivs- och kommunikationsenheten 

__________ 


