
 

MOTION OM SNÖRÖJNING 
Utifrån ett jämställd, klimatsmart, funktionstillgängligt samt ekonomisk utgångspunkt.  
 
                                                                                                                 Den 30 september 2015 

Till Kommunfullmäktige. 
Allt fler kommuner har beslutat att införa ett nytt sätt att röja snö, till exempel Stockholms 
kommun. Det nya sättet omnämns ofta som jämställd snöröjning.  
Naturskyddsföreningen kallar den istället för klimatmaxad snöröjning. Detta beror på att man ser 
att kommunerna kommer allt närmre ett fossilfritt samhälle genom att fler kan välja cykeln och 
tillgodose sig friska promenader.  
Av tradition prioriterar man bilvägar i snöröjningen och trottoarerna är det sista som plogas. 
Oavsett om man tar sig fram med barnvagn eller rollator är detta ett stort hinder. Det är inte 
sällan trottoarerna får agera parkeringsplats åt uppskyfflad snö från bilvägar. Höga snökanter blir 
ofta kvar vilket försvårar framkomligheten för de som redan innan har svårt att ta sig fram. 
Kostnaderna gällande halkolyckor för fotgängare är dock betydligt högre än kostnaderna för 
vinterväghållning enligt SKL. 
 
Vänsterpartiet vill därför införa en mer jämställd och klimatmaxad snöröjning som innebär ett 
hänsynstagande till människors livspussel och transportsätt. Denna snöröjning innebär att i första 
hand ska gång och cykelleder, busshållplatser, förskolor, skolor och kollektivtrafikstråk plogas. 
Föräldrar med barn, äldre med rollatorer, rullstolsburna personer utsätts för stora påfrestningar, 
när vägarna blir mindre framkomliga på grund av snö och halka, då blir även riskerna för 
halkolyckor som störst. 
Karlskoga är ett exempel på en kommun som infört denna typ av snöröjning vilket givit 
minskade produktionsbortfall på grund av halkolyckor samt ökat tillgängligheten och säkerheten 
för kommunens medborgare. 

Med anledning av ovanstående vill Vänsterpartiet föreslå fullmäktige att besluta: 

- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka för att det görs en omprioritering av 
snöröjningen så att gång och cykelbanor och busshållplatser, skolor och förskolor 
prioriteras. 

- Att utarbeta riktlinjer när det gäller prioriteringarna och ambitionsnivån för snöröjningens 
olika delar med syfte att uppnå jämställdhet och jämlikhet. 
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