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Dnr KS 2015/115

§ 264 Motion från Tove Ovsiannikov (V) om
jämställd snöröjning
Sammanfattning

Tove Ovsiannikov (V) föreslår i rubricerad motion att kommunen
inför jämställd snöröjning med Karlskoga som förebild, så att gångoch cykelbanor samt busshållplatser prioriteras.
Motionären pekar på att snöröjning historiskt sätt har skett genom
att större bilvägar snöröjs före cykelvägar, gångvägar och
trottoarer, vilket missgynnar kvinnor som i större utsträckning än
män går, cyklar och åker kollektivtrafik i stället för att ta bilen.
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden som i beslut
2015-06-11 § 92 uppger bland annat att kommunens snöröjning
och halkbekämpning redan idag utförs enligt principer som liknar
de som beskrivs i motionen. Snöröjningen i kommunen går i korta
drag till så att de maskiner som först kallas ut är de som snöröjer
och halkbekämpar trottoarer samt gång- och cykelvägar. Därefter
prioriteras busslederna och sist övriga bilvägar. Av naturliga skäl
sker dock snöröjningen inom de olika områdena till viss del
parallellt, exempelvis eftersom olika maskiner är anpassade för
olika uppgifter och vägtyper. Nämnden uppger vidare att
stadsbyggnadsförvaltningen vintern 2014/2015 började med en ny
metod för snöröjning och halkbekämpning på vissa gång- och
cykelvägar. Metoden går ut på att i stället för plogning och
sandning borstas snön bort och banan saltas med resultatet att gång/cykelbanan får en ren asfalt utan löst grus, vilket ökar
framkomligheten och minskar risken för olyckor. Nämnden framför
slutligen att efter varje vintersäsong följs snöröjningsarbetet upp för
att möjliggöra förbättringar inför nästa säsong.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen noterar att stadsbyggnadsnämnden i
sitt yttrande redogör för de principer för snöröjningen som
tillämpas i Haninge kommun. Nämnden bedömer att kommunens
snöröjning och halkbekämpning redan idag utförs enligt principer
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som liknar de som beskrivs i motionen. Motionen bör därför med
hänvisning till nämndens yttrande anses besvarad.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-06-11, § 92
- Motion från Tove Ovsiannikov (V) om jämställd snöröjning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen anses besvarad.

Överläggningar i kommunfullmäktige

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären, stadsbyggnadsnämnden
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