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§ 10 Svar på medborgarförslag – Avverka 
lindarna på Prästgatan, torget och delen mellan 
Coop och Ica 
Diarienummer KS 2021/354 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Eddie Durlind föreslår i ett medborgarförslag att lindarna på Prästgatan, 
Torget och mellan Coop och Ica tas bort. Anledningen till föreslagen åtgärd 
är att dessa savar och skräpar ner med sina frön och frökapslar. 
KKTAB har tittat på förslaget, och kan konstatera att ett visst problem med 
sav och spridning av frökapslar finns. Detta motiverar dock inte att lindarna 
avverkas, då de är en omistlig det av centrala Kungsör. Lindarna är dess-
utom hemvist för mistlar och får därför inte avverkas utan medgivande från 
Länsstyrelsen. Lindarna är utöver detta skyddade, då de står i allé, vilket 
också kräver ett medgivande från Länsstyrelsen, vid eventuella avverk-
ningar. Viss beskärning av träden har skett under hösten 2021, för att 
minska ovan nämnda olägenheter.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Yrkanden 
Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) yrkar återremiss för att får 
fram ett alternativ. 
Mikael Peterson (S) och Madelene Fager (C) yrkar bifall till kommunsty-
relsens förslag. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare (återremitteras) 
och finner att ärendet ska avgöras idag. 
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag och finner att så är fallet. 
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Sammanträdesdatum 
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Beslutsunderlag 
• KS 2021-12-13 § 236 Svar på medborgarförslag – Avverka lindarna 

på Prästgatan, torget och delen mellan Coop och Ica 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Medborgarförslag - Avverka lindarna på Prästgatan, torget och delen 

mellan Coop och Ica 

Skickas till 
Eddie Durlind 
Kungsörs KommunTeknik AB 
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