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Du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild
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Anton Sjöberg
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
förvissa trottoarer är det fastighetsägarna
som ansvarar för att snöröja och

och

halkbekämpa och inte kommunen. De specifika trottoärer som detta
medborgarförslag gällde fungerar som snöuiüplag och då är gående hänvisade till
andra trottoarer.
På hemsidan finns det bra information om vad som gäller för alla gator inom
tätorten, där går det att söka pä "Snöröjning" för att hitta den informationen och alla
är välkomna att lämna synpunkter eller klagomål på snöröjningen genom hemsidan.
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Svar på medborgarförslag
gångbanor

om plogning av trottoarer

och

Eva-Britt Ericsson inkom den 10 februari 2017 med ett medborgarförslag om
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 gångvägar.
Medborgarförslaget
har remitterats
Samhällsbyggnadskontoret.

till kommunstyrelsens

förvaltning,

l 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. De specifika trottoarer som medborgarförslaget
hänvisar till
fungerar som snöupplag och då hänvisas gående till andra trottoarer.
På kommunens 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
kommunstyrelsen
hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
a_tt anse medborgarförslaget

Carola Gunnarsson
Kommunstyrelsens
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