Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-05-18

§ 166 Odling för fler Linköpingsbor, svar på motion (S)
Dnr KS 2020-513
Ärende
Mari Hultgren (S) föreslår i motionen daterad 2020-07-06 att:



Kommunen ges uppdrag att undersöka utökade möjligheter för
lokal odling
Kommunen pekar ut och initierar nya lämpliga platser för
koloniområden, kolonilotter och odlingslotter

En premiss ska vara att de privatekonomiska förutsättningarna inte ska vara
begränsande. Utgångspunkten för motionen är odlandets fördelar med en ökad
social hållbarhet och trygghet och att det bidrar till ökade ekosystemtjänster.
Med fler odlingsmöjligheter nära hemmet skulle det skapa fler platser för
möten och därmed också tryggare och mer levande gröna miljöer.
Redan idag finns ett brett utbud av odlingsmöjligheter i kommunen, från
kolonilotter och odlingslotter till stadsodling. Uppstår efterfrågan, finns
ytterligare områden för kolonilotter och odlingslotter utpekade i kommunens
översiktsplan. När det gäller stadsodling har kommunen genomfört ett par
projekt tillsammans med Stångåstaden med ambitionen om ett fortsatt
samarbete i frågan. Utöver odling på kommunal mark, är bedömningen att det
finns stor utvecklingspotential hos de privata fastighetsägarna där
bostadsgårdarna, framför allt i ytterområdena skulle kunna rymma
odlingsmöjligheter. Kommunen är dock inte rådig över marken.
Kontaktuppgifter till koloniområdena i kommunen samt hur man går tillväga
för att få odla på kommunal parkmark finns på kommunens hemsida. Utbudet
av olika odlingsmöjligheter bedöms därför redan finnas och Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen besvaras.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-04-28, § 96
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsen
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
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Justerarens signatur
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1. Motionen besvaras med hänvisning till att det redan idag finns möjligheter
till odling i olika former och utifrån olika ekonomiska förutsättningar, i
enlighet med motionärernas förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-28, § 96
Tjänsteskrivelse – Odling för fler Linköpingsbor, svar på motion (S), 2021-0329
Motionen
Yrkanden
Mari Hultgren (S) och Rebecka Hovenberg (MP) yrkar bifall till motionen.
Muharrem Demirok (C) och Chris Dahlqvist (SD) yrkar bifall till
samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Muharrem Demiroks (C) med fleras yrkande
om bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut mot Mari Hultgrens
(S) med fleras yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Muharrem Demiroks (C) med fleras yrkande om bifall till
samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att det redan idag finns möjligheter
till odling i olika former och utifrån olika ekonomiska förutsättningar, i
enlighet med motionärernas förslag.
Reservationer
Mari Hultgren (S) och Rebecka Hovenberg (MP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för sitt eget yrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
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