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   Samhällsutvecklingsnämnden 
 
 

Svar på medborgarförslag 2016:10 om snöröjning av trottoarer och 
gångbanor som passerar privata fastigheter 
SUN-2016/398 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelse 2016-11-17. 
 
Sammanfattning  
 
Knivsta kommun fick 2013 in ett medborgarförslag om att kommunen ska ompröva beslutet 
att fastighetsägarna ska sköta snöröjning av trottoarer/gångbanor som passerar privata 
fastigheter. Kommunfullmäktige biföll 2014 förslaget och gatuenheten påbörjade en 
utredning. 

 
Förslagsställaren hann under tiden lämna ett nytt medborgarförslag 2016-07-07 om att 
Knivsta kommun ska sköta snöröjning av trottoarer och gångbanor.  

 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-08-22 att inom ramen för 
gatuverksamhetens drift- och underhållsbudget för snöröjning, från och med november 2016 
överta ansvaret för drift- och underhåll av gångbanor/trottoarer som fastighetsägarna är 
skyldiga att snöröja till en beräknad kostnad av 200 000 kronor. Kommunen tar över ansvaret 
av trafiksäkerhetsskäl. 
 
Bakgrund 
 
Gatuenheten ansvarar för drygt 3 044 löpmeter gångbanor/trottoarer och fastighetsägarna 
ansvarar för 13 790 löpmeter gångbanor/trottoarer. 
 
Flertalet av de gångbanor/trottoarer som ligger utmed privata fastigheter snöröjs inte i 
dagsläget. Resultatet av dåligt snöröjda gångbanor/trottoarer ser förvaltningen som en 
trafikfara då man tvingar ut trafikanter i vägbanan och då framförallt barn och unga som går 
till och från skolor samt andra verksamheter. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Idag är kostnaderna för 3 044 löpmeter baserat på 18 utkallningar, 30 000 kr. Tillkommande 
kostnader för 13 790 löpmeter baserat på 18 utkallningar 130 000 kr. Även kostnader för 
bortforsling av snö tillkommer på 70 000  
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Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 

 
Pelle Mikaelsson t.f. samhällsbyggnadschef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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Barnchecklista inför beslut 
 
 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja x  Nej   
 

Förklara oavsett svar. 
 

Barn får säkrare trafikmiljö om Knivsta kommun övertar ansvaret för snöröjning av 
gångbanor/trottoarer 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

Barn kan bland annat ta sig till och från skolor på ett trafiksäkrare sätt utan att behöva 
beträda körbanan. 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

Barn behöver inte beträda körbanan då risken för olyckor minskar      
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
 

Ja  Nej x   
 
Förklara oavsett svar. 
 

Det är inte relevant att tillfråga barn i detta beslut som handlar om att öka 
trafiksäkerheten för barn. 
 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 


