Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2018-02-13

§ 72
Motion - Stadsodling på innergårdar i bostadskvarteren.
KS 2017/363

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anse motionen behandlad eftersom Falkenbergs Bostads AB redan arbetar med
stadsodling på innergårdar i enlighet med motionärens förslag.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-05
Motion om stadsodling på innergårdar i bostadskvarteren, 2017-06-28
Falkenbergs Bostads AB § 138, 2017-11-20
Sammanfattning av ärendet
Björn Jönsson (S) har inkommit med en motion om att Falkenbergs Bostads AB ska
uppdras att utreda förutsättningarna att tillåta statsodlingar på innergårdarna i
bostadskvarteren. Motionären menar att stadsodlingar är ett bra sätt att öka trivseln i
bostadsområden i form av att miljön blir trevlig och delaktigheten grannarna emellan ökar.
Falkenbergs Bostads AB (FABO) har beretts möjlighet att avge yttrande över motionens
förslag och låter meddela att bostadsbolaget sedan en tid arbetar med stadsodling på
innergårdar, i enlighet med motionärens förslag. På flertalet områden finns odlingslotter
som hyresgäster kan boka upp i syfte att odla tillsammans med övriga grannar, exempelvis
i kvarteret Drivbänken (Mötesplats Mölle) med flera.
Ekonomi
Förslaget bedöms inte påverka kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens syn på stadsodling som ett positivt inslag
i boendemiljöer, såväl ur en delaktighetsaspekt grannar emellan, men även i form av ökad
trevnad sett till utsmyckning och känslan av en levande och grön miljö.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar emellertid att motionärens förslag redan är
aktuellt på ett antal av de innergårdar i bostadskvarter som tillhör Falkenbergs Bostads AB,
varför motionen därför bör anses behandlad.
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Forts § 72
Yrkande
Marcelle Farjallah (S) och Jan Berge (MP) yrkar bifall till liggande förslag.
Vid protokollet
Oskar Åhrén
Protokollet justerat 2018-02-14 och anslaget 2018-02-15.
Utdragsbestyrkande
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