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Dnr KS 2019/272 

KF § 18 Svar på medborgarförslag om 
återplantering av träd längs med Hjeltegatan - 
Sten Lindström 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att betrakta medborgarförslaget som besvarat och 

uppdra åt den arbetsgrupp som arbetar med att ta fram en prioriterad 

handlingsplan för utveckling av centrala Åmål ur trafik- och stadsmiljöhänseende 

att särskilt beakta de idéer som framförs i medborgarförslaget samt att betrakta 

Hjeltegatan som en del av centrum som bör vara särskilt prioriterad.  

Kommunfullmäktige önskar också att arbetsgruppen beaktar relevant forskning 

om centrumnära, urban trädplantering samt att gruppen i sitt förslag, om möjligt, 

tar hänsyn till pollinerande insekter. 

Sammanfattning av ärendet 

Sten Lindström lämnade in ett medborgarförslag till Åmåls kommun den 10 juli 

2019. Det Lindström föreslår är att Hjeltegatans tidigare så praktfulla rönnallé ska 

återplanteras, genom ett uppdrag till teknik- och fritidsförvaltningen. Valet av träd 

behöver inte vara rönn utan Lindström föreslår att förvaltningen låter sig 

inspireras av de vackert blommande träden vid järnvägsstationen.  

I sin skrivelse påminner också Sten Lindström om forna glansdagar då allén var 

välmående, samt om de idéer om ”gröna stråk” som togs fram under dåvarande 

stadsarkitekt Peeter Särgs tid, på 1990-talet. 

Medborgarförslaget remitterades till teknik- och fritidsnämnden som berett det 

och beslutat i ärendet på sitt möte den 17 november 2020 (§ 103). Nämnden 

instämmer i förslaget men påtalar att gatan har andra brister, som exempelvis 

belysningen. Dessa brister bör åtgärdas i ett samlat grepp. Nämnden föreslår att 

kommunfullmäktige betraktar medborgarförslaget som besvarat och att nämnden 

utreder återplantering och annan upprustning under 2022, då medel finns avsatta 

för ändamålet. Kommunledningskontoret yttrade sig och föreslog att den 

arbetsgrupp som arbetar med en handlingsplan för centrums utveckling ska beakta 

de idéer som framförs i medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 februari2021 § 34 

- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 8 december 2020 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämndens sammanträde den 17 

november 2020, § 103 

- Medborgarförslag från Sten Lindström den 10 juli 2019 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 



 

 

Åmåls kommun  
Protokollsutdrag  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-03-30  2 (2) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Näringslivs- och kommunikationsenheten 

Samhällsbyggnadsenheten 

Förslagsställaren 

__________ 


