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Dnr KS 2020/271 

KS § 37 Svar på medborgarförslag om åtgärder 
för att bekämpa jättebjörnloka - Håkan 
Sandberg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget. Den bekämpningsplan 

som inom kort är färdig för politiskt antagande ska biläggas till ärendet som 

underlag när kommunfullmäktige informeras om kommunstyrelsens beslut i 

ärendet. 

Kommunens klimat- och miljöstrateg uppdras att komma till kommunstyrelsens 

sammanträde i mars och redogöra för innehållet i bekämpningsplanen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag inkom till Åmåls kommun den 29 juni 2020. 

Förslagsställaren Håkan Sandberg föreslår att kommunen: 

 Inventerar förekomsten av jätteloka 

 Utformar och fastställer en kommunal bekämpningsplan 

 Utbildar personal i att bekämpa växten 

och att projektet bör pågå den tid det tar att utrota växten. 

Kommunen är i rollen som fastighetsägare skyldig att bekämpa de invasiva 

växtarter som finns upptagna i EU:s förordning 2014/1143. För kommunens del 

innebär det bekämpning av jätteloka och jättebalsamin. 

Arbete med att bekämpa jätteloka på kommunal mark har pågått under flera år, 

dels genom mekanisk bekämpning och dels med hjälp av betesdjur inom LONA-

projektet FINT Åmål. Jättebalsamin har hittills inte bekämpats på kommunal 

mark. Då båda arterna är fröspridda och inte begränsas av fastighetsgränser är det 

viktigt att framtida bekämpning sker i samarbete eller samråd med övriga ägare 

av fastigheter som hyser arterna. Ett arbete med att ta fram en strategisk plan för 

hur bekämpning av arterna bör gå till inleddes under 2020 och planen beräknas 

vara färdigställd i februari 2021. 

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021 § 10 

- Tjänsteskrivelse av klimat- och miljöstrateg den 12 januari 2021 

- Motion från Håkan Sandberg den 29 juni 2020 
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Yrkande 

Michael Karlsson (M) yrkar på att den bekämpningsplan som inom kort är färdig 

för politiskt antagande ska biläggas till ärendet som underlag när 

kommunfullmäktige informeras om kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande 

från Michael Karlsson (M). Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta 

enligt förslaget och tilläggsyrkandet och finner att det är kommunstyrelsens 

mening. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Förslagsställaren 

Klimat- och miljöstrategen 

__________ 


