
 

 

  

Utdrag ur 

Kommunfullmäktige PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 2011-02-21 
 
 
KF § 11 Dnr 0433/10 - 008 
 
Medborgarförslag om att lämna del av gångbana osandad för sparkåkare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avslå medborgarförslag om att lämna del av gångbana osandad för 

sparkåkare. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 
Orvo Hannlöv har lämnat in ett medborgarförslag om att lämna del av 

gångbana osandad för sparkåkare, enligt bilaga. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 13 december 2010, § 116, överlämna 

ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

 

VD Älvsbyns Energi AB, Jan Sipola har yttrat sig i ärendet. 

 

Medborgarförslaget avser att lämna del av gångbanor osandade för att 

erbjuda sparkåkning. Kommunen har väghållaransvar och ska därmed tillse 

att gångbanor är snöröjda och sandade vid behov. Älvsbyns Energi AB 

ansvarar för detta arbete, enligt upprättat snöröjningsreglemente, via 

entreprenör.  

 

Det är tekniskt möjligt att utföra sandning av halva gångbanorna. Problem 

torde likväl uppstå vid plogning av gångbana, som är sandad till häften, 

med att sand sprids över hela gångbanan vid plogtillfällen. Detta medför att 

sparkåkning försvåras på samma sätt som i dagsläget, med sandning av 

hela gångbanan. 

 

Förslaget är bra ur miljösynpunkt, men kommunen har att beakta 

säkerheten för gångtrafikanter på gångbanor 

 

Förslag till beslut 

Älvsbyns Energi föreslår att kommunfullmäktige överväger 

konsekvenserna av att bereda sparkåkning på gångbanor med skaderisken 

för främst gående på osandade gångbanor. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Avslå medborgarförslag om att lämna del av gångbana osandad för spark-

åkare. 

_____ 



 

 

 

Kommunfullmäktige 

Yrkanden 

Bill Nilsson (s) yrkar avslag på medborgarförslaget. 

 

Lars-Ingvar Wendt (fp) yrkar bifall till medborgarförslaget med tillägg att 

genomföra ett försök inom ett begränsat område, som sedan utvärderas 

våren 2012. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Lars-Ingvar Wendts 

förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-

styrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

- den som röstar ja, bifaller kommunstyrelsens förslag om avslag. 

- den som röstar nej, bifaller Lars-Ingvar Wendts förslag om bifall till med-

borgarförslaget med tillägg att genomföra ett försök inom ett begränsat 

område. 

 

Omröstningsresultat 

Med 21 ja-röster för kommunstyrelsens förslag om avslag och 10 nej-röster 

för Lars-Ingvar Wendts bifallsförslag beslutar kommunfullmäktige bifalla 

kommunstyrelsens förslag, som framgår av till protokollet bifogad 

sammanträdeslista. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 31 januari 2011, § 19. 

_____ 
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