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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jörgen Wihlner 
0171-627437  
jorgen.wihlner@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Svar på medborgarförslag - Mindre grus/sand på gc-
vägar och trottoarer 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Medborgarförslaget om att sluta sanda gång- och cykelvägar och trottoarer vid 
snöfall utan bara vid halka avslås med hänvisning till den ökande risken för 
halkolyckor. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i februari 2022 tagit emot ett medborgarförslag om att sluta 
sanda våra gång- och cykelvägar vid snöfall utan bara vid halka. Alternativet är att 
bara sanda halva bredden av gång- och cykelvägarna och trottoarerna så det blir 
möjligt att dra en pulka. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen förstår att det är svårt att dra en pulka på en sandad gång- och 
cykelväg men vi måste prioritera säkerheten för gående och cyklister vid snöfall. 
Kommunen har ansvar att se till att gång- och cykelvägar är snöröjda och sandade 
vid behov. Risken att bli skadad är stor om vi låter bli att sanda.  

Vädret är en styrande orsak till vilken slags halka det blir. I Mälardalen varierar 
väder och temperatur väldigt över ett dygn. Det går snabbt för snö att omvandlas 
till ishalka. 

Förslagsställaren föreslår även att vi skulle lämna halva gång- och cykelvägen 
osandad. Om vi gör det så tror vi att olyckorna skulle öka eftersom den gående 
eller cyklande för eller senare behöver korsa den del av vägen som inte är sandad 
och då ökar risken markant för halkolyckor.   

Bilaga, Medborgarförslaget, KS2022/50. 
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Gunilla Fröman 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Jörgen Wihlner 
Chef Park och gata 
Enköpings kommun  

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren 
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Sammanträdesdatum  
2022-02-14  

 

Kommunfullmäktige 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 10 Ärendenummer KS2022/50 

Medborgarförslag - Mindre grus/sand på gång- och 
cykelvägar och trottoarer 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om mindre grus/sand på gång- och cykelvägar och trottoarer 
har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, , 2022-01-09 
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