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§ 199 Modernisera halkbekämpning och snöröjning, svar
på motion (MP)
Dnr KS 2019-374
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 föreslår att motionens tredje att-sats
avslås med hänvisning till de kriterier som finns för halkbekämpning anses
hålla en hög ambitionsnivå och är satta utifrån att täcka det behov som finns.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-05-26, § 120
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
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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 avslås med hänvisning till de kriterier som finns
för halkbekämpning anses hålla en hög ambitionsnivå och är satta utifrån att
täcka det behov som finns.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-26, § 120
Tjänsteskrivelse – Modernisera halkbekämpning och snöröjning, svar på
motion (MP), 2021-03-19
Motionen
Yrkanden
Rebecka Hovenberg (MP) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Chris Dahlqvist (SD) yrkar bifall till motionens första att-sats, avslag på den
andra att-satsen och att motionens tredje att-sats besvaras.
Muharrem Demirok (C) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag till
beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer först proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag att
avslå motionens första punktsats mot Rebecka Hovenbergs (MP) och Chris
Dahlqvists (SD) bifallsyrkande till motionens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag
att avslå motionens andra punktsats mot Rebecka Hovenbergs (MP)
bifallsyrkande till motionens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat
att bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Slutlig ställer ordföranden proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag
att avslå motionens tredje punktsats, Rebecka Hovenbergs (MP) bifallsyrkande
till motionens förslag och Chris Dahlqvists (S) yrkande att motionens förslag
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ska besvaras och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
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 avslås med hänvisning till de kriterier som finns
för halkbekämpning anses hålla en hög ambitionsnivå och är satta utifrån
att täcka det behov som finns.
Reservationer
Rebecka Hovenberg (MP) reserverar sig mot beslutet att avslå motionens första
punktsats till förmån för sitt egna yrkanden.
Chris Dahlqvist (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå motionens första
punktsats till förmån för sitt egna yrkande och lämnar följande skriftliga
reservation:
Miljöpartiet föreslår i sin motion att det är dags att modernisera
halkbekämpning och snöröjning i Linköpings kommun och vi håller med. Det
är orimligt att fastighetsägare ska tvingas se efter trottoaren kopplat till
snöröjning och halkbekämpning utanför sina fastigheter. Vi är av åsikten att det
i sak är en allmän angelägenhet och ett ansvar som inte enbart kan åläggas
fastighetsägarna, därmed är det en kommunal angelägenhet och ett ansvar som
kommunen bör ta över.
Även om det innebär en kostnad för kommunen så anser vi att det inte är mer
än rätt att den kostnaden ligger på kommunen.
Rebecka Hovenberg (MP) reserverar sig mot beslutet att avslå motionens andra
och tredje punktsats till förmån för sina egna yrkanden.
__________
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Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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