tyresö korrrnu,

DOT0I<0LI

samhällsbyggnadsutskottet
2015-03-11

UTDRAG

52

Dnr 2013/ iis

Svar på motion om jämställd snöröjning
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till
kommunstyrelsen
•

Anse motionen besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (IvW) lämnar en skriftlig reservation (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Motionärerna menar att Tyresö kommun borde tillämpa ett
jämställdshetsperspektiv på snöröjning och visar på K’trlskoga som exempel.
Förvaltningen menar att vi redan idag snöröjer och halkbekämpar enligt
liknande principer. De första maskinerna som kallas ut är de som snöröjer
och halkbekämpar trottoarer samt gång- och cykelvägar. Sedan prioritetas
bussvägarna och sist övriga bilvägar. Men allt sker naturligtvis inte helt och
Milet i en sådan ordning att samtliga trottoarer och gång- och cykelvägar är
f.’irdigröjda innan vi börjar med bussvägarna och sedan övriga bilvägar.

Ordförandeförslag
Ordförande yrkar att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Akesdotter (Ml’) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Marie Akesdotters (MI’) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Saweståhis (vO yrkande att
motionen ska anses besvarad. I’.liljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår
Marie Akesdotters (11P) yrkande.
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Datum
Plats

2015-03-Il
08:30
Bollmora

Beslutande

Se nänarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats
och tid

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-03-16

Paragrafer

30 61

Tid

Sekreterare
Andrea Ström

Ordförande
Fredrik Saweståhi

J usterande

QtcL (Q2Ztsrn/b
Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har dulkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överkiagandedden.
Organ
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Damm då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
2015-03-11
2015-03-17
20 15-04-08
Samhäflsbyggnadsfön’almingens arkiv
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Närvarolista
Beslutande

Fredrik Saweståhi (M)
Mats Lindblom (FP)
Marie Akesdotter (Ml’)
Ariki Svensson (II) tjänstgör dli och med 57 kl: 10:10
Dick Bengtson QV1 ersättare för Ånki Svensson (M) 58Uldca REs-Pedersen (C)
Leif Kennerberg (10))
Anita Matrsson (5)
Kustjan Vaigur (S)
Lennart jönsson (5)
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Ersättare

Peter Odelvall QvI)
Helen Dwyer (C)
Anna Lund Q)
Anders Linder (S)
Ovriga

Amalia Tjärnsdg, Exploatedngsingenjör
Andrea Ström, Nämndsekreterare, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bertil Eriksson, Avdelningschef, Samhällsbyggnads förvaltningen
Carolina Finding Rue, Samhällsbyggnadsfönraltningen
Göran Norlin, Enhetschef, Samhäfisbyggnads förvaltningen
Hanna Fiirstenberg-Danielson, Samhälisbyggnadsförvaltningen
Hedda Ericsson, Miljöstmteg, Samhälisbyggnadsförvalmingen
Helene Hallberg, Samhälisbyggnadsförvalmingen
1-lenrik Lagerhed, Controller, Ekonomi
Kent Wiklund, Sambälisbyggnads förvaltningen
Philip Paluchiewicz, Exploatedngsingenjör, Samhällsbvggnadsfön-altningen
Sophia Norrman \Vinter, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Bardun, Kommunekolog, Samhälisbyggnadsföntahningen
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Tony Ytterstedi, Verk-samhetsansvarig, Gata och park
Dijedona Kelmendi, Exploatedngsingenjör
Pia Björngrd, Exploatedngsingenjör
Emelie Huu, Exploateringsingenjör

Frånvarande
Anna Steele (FP)
Karin Ljung (S)
Peter Bylund (Ml’)
Marcus Obligado (V)
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Diarienummer
2013/1(50456001
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Yttrande över Miljöpartiets motion “Jämställd
snöröjning”
Förslag till beslut
Motionen förklaras besvarad med hndsning till yttrandet

Samhinsbyggnndsrorvaltrilngen

7
—

Åke Skoglund
Förvaltningschef

Göran Norlin
Avdelningschef

Beskrivning av ärendet
Modonärema menar att Tyresö kommun borde duhrnpa ett
jämstäfidsbetsperspektiv på snöröjning och visar på Kariskoga som exempel.
Föwalmingen menar att vi redan idag snörö jet och halkbekämpar enligt
liknande principer. De första maskinerna som kallas ur är de som snöröjer
och halkbekampar trottoarer saint gäng- och cykelvägar. Sedan priodreras
bussvägarna och sist övriga bilvägar. Men allt sker naturligtvis inte helt och
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hullet i en sådan ordning att samtliga trottoarer och gäng. och cykelvägar är
firdigröjda innan vi börjar med bussvägarna och sedan övriga bilvägar. De
maskiner vi har i egen regi, och genom upphandlade entreprcnörcr, är
anpassade för just sina uppgifter och vägtyper, och jobbar därför även
parallellt. Snöröjningen måste också ske paralleUr, exempelvis fyller inte en
snöröjd gångbana, som leder dli en busshållplars, sin Rmnkdon om inre
bussen kan komma fram dli hållplatsen för att bussvägen iöjs senare. 1
februari 2015 började förralmingen mcd en ny metod för snöröjning och
ha&bekämpning för vissa gång- och q’kelvägar. Metoden är densamma som
man infért i ett par kommuner runt cmi landet med gott resultat. Istället för
att pioga och sanda så borstas snön bort med en maskin och en svag
saldösning sprids över banan. Fön’änrat resultat är en ren asfaksyta utan löst
grus som ökar framkomligheten för alla och minskar risken för olyckor.
Först ut är gång- och cykelbanan längs Bollmoravägen, sedan väntar
Wätdnge gårdsvägs, Myggdalsvägens och delar av Tyresövägens gång- och
cykelväga.r. Det finns självklart alldd saker som vi kan göra bättre och vi
följer därför upp varje vintersäsong för att kunna förbättra oss dli nästa.
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