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§ 120 Modernisera snöröjningen, svar på motion (MP)
Dnr SBN 2019-334
Ärende
Gunnar Gustafsson (MP) föreslår i en motion daterad 2019-04-18 att:




Linköpings kommun ska ta över ansvaret för snöröjningen av
trottoarer från fastighetsägarna
Sopsaltning, eller likvärdiga alternativ, ska användas på
samtliga cykelvägar och trottoarer
Halkbekämpning på cykelvägar och trottoarer ska göras när det
finns behov av det

Miljöpartiet anser att sopsaltmetoden skulle användas som
halkbekämpningsmetod istället för sandning på samtliga gång- och cykelbanor.
De anser att gruset i sig blir halt och vasst då vi har mer halkbekämpnings
tillfällen än snöröjning på våra breddgrader. Miljöpartiet vill också att
kommunen tar över vinterväghållningen på trottoarer/gångbanor vilket idag
ligger på fastighetsägaren. Detta anses ge ojämn kvalitet, då vissa
fastighetsägare sköter gångbanorna utanför sina fastigheter och vissa inte.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionens första att-sats
avslås med hänvisning till det ansvarsförhållande som nu råder, där
fastighetsägaren ansvarar för renhållning, och därmed snöröjning och
halkbekämpning, av trottoarer och gångbanor utanför sin fastighet inte bör
ändras med anledning av ökade kostnader för kommunen.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionens andra att-sats
avslås med hänvisning till att delar av förslagen redan utförs.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen besvarar motionens tredje att-sats
med hänvisning till att de kriterier som finns för halkbekämpning anses hålla
en hög ambitionsnivå och är satta utifrån att täcka det behov som finns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Modernisera halkbekämpning och snöröjning, svar på
motion (MP), 2021-03-19
Motionen
Yttranden
Motionären Gunnar Gustafsson (MP) redogör för motionens intentioner.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

1 (2)

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2021-05-26

Yrkanden
Petter Mattsson (MP) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Mari Hultgren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Petter Mattssons (MP) yrkande och finner
att samhällsbyggnadsnämnden avslår detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Mari Hultgrens (S) yrkande och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt detsamma.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats avslås med hänvisning till det ansvarsförhållande
som nu råder, där fastighetsägaren ansvarar för renhållning, och därmed
snöröjning och halkbekämpning, av trottoarer och gångbanor utanför sin
fastighet inte bör ändras med anledning av ökade kostnader för
kommunen.
2. Motionens andra att-sats avslås med hänvisning till att delar av förslagen
redan utförs.
3. Motionens tredje att-sats besvaras med hänvisning till att de kriterier som
finns för halkbekämpning anses hålla en hög ambitionsnivå och är satta
utifrån att täcka det behov som finns.
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
Kommunstyrelsen
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