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Motion om att Sala kommun ska upprättaen plan över större träd

INLEDNING

Erik Åberg (MP) och Ingela Kilholm Lindström (MP) inkom den 28  augusti 2017

med rubricerad motion. Motionärerna yrkar att Sala kommun upprättar en karta

över större träd 'i Sala centralort och att nämndbeslut krävs innan större träd tas

bort.

Beredning

Bilaga KS  2018  /  180/ 1, motion från Erik Åberg (M) och Ingela Kilholm Lindström

(MP-)
Bilaga KS  2018 /180/ 2, yttrande från sämhällsbyggnadskontöret , . ,

Bilaga KS  2018 /18 O/3, yttrande från kommunstyrelsens ordförande i
' l

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ät avslå motionen.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt avslå motionen.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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. Kommunstyrelsens förvaltning
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Motion  om att Sala kommun ska  upprätta  plan  över  större träd

Stora träd har alltid fascinerat människan. Dels kan de nå imponerande storlek och bli äldre än oss

människor. Att plantera vårdträd har genom tiderna varit vanligt. De bidrar i hög grad till ökad

skönhet i stadsmiljön. Träd hyser många olika insekter och bidrar starkt till ökad biologisk mångfald.

Inte minst viktigt i en stadsmiljö. Dessutom ger träden skugga och utjämnar temperaturen

sommartid. De hjälper oss också genom att Vara en del av världens lungor i den ständiga kampen mot

den globala uppvärmningen.

För att ge ökat skydd åt träd i stadsmiljö, vill vi att det upprättas en kartering över alla större träd i

Sala centralort. Säg 40 cm i diameter. Det måttet har man i Stockholms stad. Innan motorsågen

plockas fram, ska alltså den planerade fällningen diskuterats i till exempel i Satsa på Sala gruppen för

att på så sätt få med "mjuka" värden i beslutsunderlaget innan lVliö- och bygg/Tekniska nämnden

fattar beslut.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Miljöpartiet de Gröna i Sala:

att kommunen upprättar en karta över större träd i Sala centralort och att nämndbeslut krävs innan

större träd tas bort.
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YTTRANDE
Motion om att Sala kommun ska  upprätta  en  plan  över större  träd

Sala kommuns Gata/parkenhet är  mycket  noggrann med kommunens trädhållning.

Man har i kommunen en god överblick av vilka träd som finns. En stor del av park-

och gatuträden är inventerade och registrerade i kommunens kartprogram. I

nuläget reinventeras de äldsta träden för att Säkerställa ett godtagbart Skick utan

risk för allmänheten.

I hela landet är det Länsstyrelsen som beslutar om alléträd i landet samt om de ska

fällas, återplanteras och med vilken  typ av träd det då skall vara.  I  det fall att

kommunen behöver fälla alléträd måste en ansökan skickas in till Länsstyrelsen för

bedömning och beslut.

I Sala kommun planteras fler träd årligen i gatu- och parkmiljö än vad som måste tas

bort. Kommunen tar aldrig ned friska träd om det inte föreligger Särskilda

omständigheter. I huvudsak är det riskträd, träd som på något sätt medför en större

olägenhet eller fara för allmänheten som tas ned.

Tjänstepersoner med sakkunskap ser över träd som möjligen utgör någon form av

risk. Arborister tillkallas vid behov och hjälper till att avgöra trädens beskaffenhet. I

vissa fall utför arboristerna även undersökningar på de aktuella träden för att

avgöra om det behöver tas ned eller inte.

Kommunen arbetar aktivt med trädbeståndet och flera projekt har bedrivits genom

åren. Bland annat så har Stadens entréer fått trädrader och arbetet med att föryngra

Stadens gamla trädbestånd pågår. En stor del av Gata/parkenhetens budget går till

att vårda kommunens trädbestånd för att bibehålla en längre livslängd på befintliga

träd.

Att kunniga tjänstepersoner kan fatta dessa typer av beslut medför många fördelar.

Arbetet kan snabbt prioriteras och riskträd kan i akuta fall tas ned omgående. Vid

mindre akuta'fall kan riskträd planeras in i det dagliga arbetet och taS ned innan det

hinner bli en fara för allmänheten. Det finnas även tid att föra en dialog med

Länsstyrelsen vid behov.

Nämndbeslut kan i regel ta tid vilket i värsta fall medför stora konsekvenser när det

kommer till riskträd som omgående måste tas omhand. Processen från att riskträdet

upptäckts tills det att trädet måste tas omhand kan vara kort och beslut måste

kunna fattas omgående.

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1

Kommunstyrelsens förvaltning Telefon:  0224-74  70 00 Samhällsbyggnadskontoret

Box 304 Fax:  0224-188  50 _

733 25 Sala kommun.info@sala.se

. www.sala.se
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Samhällsbyggnadskontoret

Det ligger i tiden att genomföra en nyinventering av kommunens träd och för att

påskynda föryngringen vill enheten i framtiden plantera fler träd, då  i  första hand  i

de äldre delarna av park- och gatumilj ön.

Slutsats

En stor del av träden i Sala kommuns tätorter är kartlagda i kommunens

kartprogram. Länsstyrelsen har beslutanderätt vad gäller alléer.

I  kommunen finns flertalet träd som har en omkrets på över 40 cm i diameter.  I  det

fall att kommunstyrelsen beslutar om att alla träd på över 40 cm i diameter ska

inventeras specifikt och kartläggas förutsätts ytterligare medel för en sådan

inventering.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kontorets tjänstepersoner fortsatt bibehåller

sin beslutanderätt gällande träd, i första hand med anledning av de konsekvenser

som annars riskerar att drabba allmänheten på grund av tidsaspekten mellan

nämndbesluten. Kontoret påtalar vidare att tjänstepersoner som arbetar med  '

kommunens trädbestånd besitter en bred sakkunskap, något som krävs vid

bedömning av trädens beskaffenhet.
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Svar  på motion om att Sala  kommun  ska upprätta en  plan över

större träd

Erik  Åberg (MP) och  Ingela Kilholm  Lindström (MP) inkom den 28 augusti 2017

med rubricerad motion.

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

- Att kommunen upprättar en karta över större träd i Sala centralort och att

nämndbeslut krävs innan större träd tas bort

Motionärerna skriver att träd alltid ha fascinerat människan. Dels genom att nå

imponerande storlek och dels genom att uppnå hög ålder, och bli äldre än oss

människor. Motionärerna påpekar att det genom tiderna varit vanligt att plantera

vårdträd, och anser att träd i hög grad bidrar till en ökad skönhet i stadsmiljön.

Motionärerna påpekar också att träd hyser många insektsarter och bidrar till

biologisk mångfald, vilket inte minst är viktigt i stadsmiljön.

Motionärerna vill att det upprättas en kartering över alla större träd i Sala, för att ge

ökat skydd åt träd i stadsmiljön. Som lämpligt mått på vad som ska anses vara ett

större träd anges diametern 40 cm, vilket är ett mått som bland annat används av

Stockholms stad. Motionärerna anser att före fällning av ett större träd, så ska den

diskuteras i till exempel Satsa på Sala-gruppen, för att på så sätt få med "mjuka"

värden i beslutsunderlaget, innan bygg- och miljönämnden eller kommunstyrelsen

fattar beslut.

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadskontoret för yttrande.

I  yttrandet framgår att Sala kommuns gata /parkenhet är mycket noggrann med

kommunens trädhällning, och man har en god överblick över vilka träd som  finns.

En stor del av träden i gatu- och parkmiljöerna är inventerade och registrerade i

kommunens kartprogram.  I  nuläget inventeras de äldsta träden för att säkerställa

att de är i ett godtagbart skick som inte utgör någon fara för allmänheten.

I  hela landet är det länsstyrelserna som ansvarar för beslut om alléer, samt huruvida

träd i sådana ska fällas, äterplanteras och i sådana fall med vilket slags träd.  I  det fall

kommunen behöver fälla ett träd i en allé måste en ansökan skickas in till

länsstyrelsen för bedömning och beslut.

I  Sala kommun planteras årligen fler träd i gatu- och parkmiljö än vad som måste tas

ned. Kommunen fäller inte friska träd om det inte föreligger särskilda

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1 Anders  Wigelsbo

Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax: 0224-188 50 anders.wigelsbo@sala.se

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt: 0224-74 71 00

www.sala.se
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Kommunstyrelsen

omständigheter. I huvudsak är det riskträd, det vill säga träd som på något sätt utgör

en större olägenhet eller fara för allmänheten som tas bort.

Tjänstepersoner med sakkunskap ser kontinuerligt över vilka träd som kan tänkas

utgöra någon form av risk. Vid behov tillkallas arborister för att avgöra trädens

beskaffenhet.

Sala kommun arbetar aktivt med trädbeståndet och flera projekt har bedrivits

genom åren. Bland annat har stadens entréer fått trädrader, och arbetet med att

föryngra stadens äldre trädbestånd pågår löpande.

Att tjänstepersoner med särskilda kunskaper fattar dessa beslut medför många

fördelar. Arbetet kan snabbt prioriteras och riskträd kan i akuta fall tas ned

omgående. Vid mindre akuta fall kan fällning av riskträd planeras in i det dagliga

arbetet och genomföras innan någon fara för allmänheten hinner uppstå. Det finns

_  även tid att vid behov föra dialog med länsstyrelsen.

Nämndbeslut tar i regel tid, vilket i värsta fall när det gäller riskträd som omgående

måste tas omhand.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kontorets tjänstepersoner fortsatt bibehåller

sin beslutanderätt gällande träd, främst med anledning av de konsekvenser som

allmänheten annars riskerar att drabbas av på grund av utdragna beslutsprocesser.

Vidare påtalar samhällsbyggnadskontoret att de tjänstepersoner som arbetar med

kommunens trädbestånd besitter en bred sakkunskap, vilket erfordras vid

bedömning av trädens beskaffenhet.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag kommunstyrelsen beslutar att hemställa

att kommunfullmäktige beslutar

-  Att avslå motionen

Anders Wigelsbo (C)

Kommunstyrelsens ordförande


