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Remissyttrande, medborgarförslag om att låta gräsmattor 
bli vildängar Ks 2022/111–5, Lindesbergs kommun 

 

Förslag till beslut 
Direktionen beslutar om att anta förslag till remissyttrande, gällande medborgarförslag 

om att låta gräsmattor bli vildängar, Lindesbergs kommun.  
 

 

Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslag har inkommit till KS Lindesbergs kommun. Kommunen önskar nu 

förbundets yttrande.  

”Medborgaren föreslår att Lindesberg liksom flera andra svenska städer, kraftigt drar ner 

på gräsklippningen. Låt gräsmattor bli vildängar i stället. Resultatet blir fler pollinerare 

som ger frukt och bär bl. a. Minskad åtgång av bränsle till åkgräsklipparna som förstås 

leder till lägre kostnader och koldioxidutsläpp. Många tycker nog att det är vackrare att 

titta på en blomsteräng än en tämligen intetsägande gräsmatta." 

 
Förslag till yttrande 
Samhällsbyggnadsförbundet är positiva till att utveckla kommunen för att öka den 

biologiska mångfalden genom att minska gräsklippningen på de kommunala gräsytorna.  

För att komma vidare föreslås att kommunen beslutar om att ge förbundet i uppdrag att 

under 2023 inventera och utreda möjligheterna för en mer varierad gräsvård på de 

kommunala gräsytorna, samt att kommunen avsätter medel.  

Se tidigare yttrande från förbundet, medborgarförslag KS2019/272–5. 

 

 

För ärendet aktuella handlingar 
Motioner från Lindesbergs kommun 

 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen           
 

Monica Iwarsson Lindh                                       

Enhetschef Planeringsenheten                             
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Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag

Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Jag föreslår, att Lindesberg liksom flera andra svenska städer, kraftigt drar ner på gräsklippning. Låt gräsmattor bli vildängar i 
stället!

Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.

Resultatet blir fler pollinerare som ger mer frukt och bär bl a.
Minskad åtgång av bränsle till åkgräsklipparna som förstås leder till lägre kostnader och koldioxidutsläpp.
Många tycker nog, att det är vackrare att titta på en blomsteräng än en tämligen intetsägande gräsmatta.

2. Ange kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Ja

Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.
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