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§ 210 Svar på medborgarförslag om plogning av trottoarer och gångba-
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INLEDNING
Eva-Britt Ericson inkom den 10 februari 2017 med rubricerat medborgarförslag. För«
slagsställaren vill att kommunens ska ploga trottoarer så att gångtrafikantel" kan
komma fram.

Beredning
Bilaga KS2017'/181/1, medborgarförslag
Bilaga KS2017/181/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret
Bilaga KS2017/181/3, svar på motion från komnnunstyrelsens ordförande

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
a_ttanse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT

Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

gg anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag
kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande 
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Förslag
Du kan också bifoga en bilaga med en förslag eller en bild
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Motivering
Du kan också bifoga en bilaga med motiveringen

Bilagor
E] Förslag
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Samhällsbyggnadskontoret LI

Anton Sjöberg 'Vi

YTTRANDE

Medborgarförslag om plogning av trottoarer och gångbanor
Det kan finnas flera anledningar till att en trottoar inte är snöröjd. En anledning till

att alla trottoarer inte är plogade är att vissa trottoarer fungerar som snöupplag och
för vissa trottoarer är det fastighetsägarna som ansvarar för att Snöröja och

halkbekämpa och inte kommunen. De specifika trottoarer som detta

medborgarförslag gällde fungerar som snöupplag och då är gående hänvisade till

andra trottoaren”.

På hemsidan finns det bra information om vad som gäller för alla gator inom
tätorten, där går det att söka på "Snöröjning" för att hitta den informationen och alla

är välkomna att lämna synpunkter eller klagomål på snöröjningen genom hemsidan.

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Anton Sjöberg

Kommunstyrelsens forvaltning Vaxel; 0224-?4 70 0D Verksamhetsutvecklare

Box 304 Fax: 0224-183 5D Samhällsbyggnadskuntoret

73325Sala k0n1mun.ini'o@5ala.5e antnn.5jnberg@sala.se
www.sala.sr! Direkt: 0224-74 ?4 O?
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Svar på medborgarförslag om plogning av trottoarer och
gångbanor
Eva-Britt Ericssoninkom den 10 februari 2017 medett medborgarförslagom
plogning av trottoarer och gångbanor.

Förslagsställaren vill att trottoarer plogas så att gångtrafikanter kan komma fram.
Hon skriver att andra kommuner delar ut broddar för att eliminera fallrisk men att i

Sala plogas inte ens gångvågar.

Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsens förvaltning,
Samhällsbyggnadskontoret.

I yttrandet framgår att det kan finnas flera anledningar till att en trottoar inte är
snöröjd. En anledning är att vissa trottoarer fungerar som snöupplag och för vissa
trottoarer är det fastighetsägarna som ansvarar för att snöröja och halkbekämpa
och inte kommunen. Despecifika trottoarer som medborgarförslaget hänvisar till
fungerar som snöupplag och då hänvisas gående till andra trottoarer.

Påkommunens hemsida finns information om vad som gäller för samtliga gator
inom tätorten. Det går att söka på "Snöröjning" för att hitta den informationen och
alla är välkomna att lämna synpunkter eller klagomål på snöröjningen genom
hemsidan.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsenhemställeratt kommunfullmäktige beslutar

a_ttanse medborgarförslaget besvarat.
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Carola Gunnarsson [C]
Kommunstyrelsens ordf' *an e

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Carola Gunnarsson
Kommunstyrelsen Växel. 0224-74 70 OG Kommunstyrelsens ordförande
Box 304 Fax: 0224488 50 carolagunnarsson@sala.s:2
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