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§ 14 Dnr 2019/00093  

Motion: Kolonilotter och områden 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen genom att besluta att uppföra ett 
område för kolonilotter med mindre stuga på lotterna samt att uppdra till 
kommunstyrelsen att vidare utreda alternativa platser för sådana kolonilot-
ter.  

Sammanfattning  
Ann-Sofi Borg (SD) har inkommit med en motion på temat kolonilotter och 
områden. Motionens förslag är att ett område för etablerande av kolonilotter 
inkluderas i den pågående planeringen av Gröna Dalen. Motionären menar 
att inte minst för människor som bor i lägenhet kan en kolonilott fylla ett 
behov av att kunna ha sin egen ”lilla täppa” med t ex en mindre stuga. Ko-
lonilotter kan tänkas främja såväl en ökad social samvaro som minskad en-
samhet och förbättrad hälsa.  

Av inhämtade synpunkter från plan- och exploateringsavdelningen framgår 
att kolonilotter idag finns på kommunens mark och att denna arrenderas av 
Gröndalens odlarförening. Kolonilotterna finns kvar i planprogrammet och 
den kommande markanvändningen för det aktuella området och om det är 
lämpligt med en utökning av koloniområdet kommer att utredas. Frågan om 
kolonistugor i området är mer komplex men kommer också att beaktas i den 
utredning som ska ske framöver.  

Kommunstyrelsens förvaltning anser mot bakgrund av detta att motionen 
ska anses besvarad med hänvisning till att förslaget till stor del kan anses 
uppfyllt.  

Beslutsunderlag 
KS 2020-02-10 § 28 
KSAU 2020-01-27 § 25 
Tjänsteskrivelse 
Motion 2019-01-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Sofi Borg (SD) yrkar bifall till motionen samt meddelar att motionens 
avsikt är kolonilotter med mindre stuga uppsatt på lotterna. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen.  
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Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller mot-
ionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så 
sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen, för verkställighet 
Tekniska nämnden, för kännedom 
Motionären, för kännedom 
Hemsida 
Uppdragslista 
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