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§ 299 Dnr KS 2018-000254 259 

Motion av Carina Sundbom (C) om kommunal 
mark som kan användas som odlingslotter 
(16/18) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamoten Carina Sundbom (C) har inkommit med en 
motion i vilken föreslås att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att 
inventera lämplig och tillgänglig kommunal mark som skulle kunna 
användas som odlingslotter, med tillgång till sommarvatten. Odlings-
lotterna bör finnas inom rimligt avstånd från lägenhetsområdena, där 
många nyanlända bor i dagsläget. Odlingslotterna görs tillgängliga och 
erbjuds till både nyanlända och infödda. 

Kommunledningskontoret anförde att det i dagsläget finns outnyttjade 
odlingslotter på de områden som kommunen redan upplåtit till odlings-
föreningar för detta syfte. Eftersom de inte nyttjas till fullo, kan det antas 
att det råder en relativt god tillgång på stadsnära odlingsbar mark för 
närvarande. Det hänvisades även till att arbete nyligen har inletts med en 
övergripande planering för Skellefteådalen. Arbetet kommer att resultera i 
ett antal förslag till åtgärder i steg två, där grönstrukturer specifikt kommer 
utvärderas. I samband med detta kan förslaget om odlingslotter tas i 
beaktande. I avvaktan på resultatet av översiktsplaneringen för 
Skellefteådalen föreslås motionen lämnas utan åtgärd. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-29 § 311 att återremittera motionen 
till förvaltningen för besvarande av motionen i sin helhet, inte bara i den 
del som avser Skellefteådalen.  

Kommunledningskontoret anför att Skellefteå kommun har ett omfattande 
markinnehav som är särskilt relaterat till tätorterna i kommunen. Därför 
finns också i allmänhet ett flertal olika områden som skulle gå att använda 
för odling. Kommunledningskontoret har tagit fram ett antal förslag på 
lokalisering av odlingslotter. Förslagen har valts med inriktning på tätorter 
med storskalig flerfamiljshusbebyggelse. Förslagen som tagits fram berör 
Byske, Bureå, Boliden, Burträsk, Kåge och Jörn. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen är, med hänvisning till kommunledningskontorets 

tjänsteskrivelse, att betrakta som besvarad. 

2. Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd från 
kommunfullmäktiges sida. 

Inlägg 
Carina Sundbom (C), Anette Lindgren (M), Linnea Öhman (MP) samt Ann 
Åström (S) yttrar sig. 
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Yrkande 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är, med hänvisning till 
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, att betrakta som besvarad; samt 
att motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd från 
kommunfullmäktiges sida. 

Carina Sundbom (C) samt Linnea Öhman (MP) yrkar bifall till motionen. 

Ann Åström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Carina 
Sundboms m fl yrkande var för sig, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-08, § 381 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-22 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-29 § 311 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-08-21 § 304 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-28 
Motion 16/18 
______________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Motionären 
Kommunledningskontoret/samhällsutveckling 

  


