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Snöröjning av trottoarer i Visby – handläggning av tidigare ingiven skrivelse
Föreningen för Visby Innerstads boendemiljö har i skrivelse 2010-05-17, ställd till Gotlands kommun, Kommunstyrelsen, hemställt att Gotlands kommun skall återta ansvaret
för snöröjning och halkbekämpning av stadens trottoarer. Som svar på denna hemställan har föreningen efter sju månader erhållit en tjänsteskrivelse 2010-12-20 från AnnSofi Lindskog, avdelningschef inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Båda skrivelserna
bifogas.
Föreningen anser att ingiven hemställan inte har givits en korrekt handläggning, varken
formellt eller sakligt.
Formellt
Enligt lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS
1998:814) 2 § ansvarar kommunen (regionen) för gaturenhållning, snöröjning och
liknande åtgärder på gator, torg, parker och andra allmänna platser som är redovisade i
detaljplan. Enligt 3 § samma lag kan kommunen (regionen) ålägga en fastighetsinnehavare att utföra dessa åtgärder. Enligt författningssamling för Gotlands kommun (Region
Gotland), ”Föreskrifter om gångbanerenhållning”, har kommunfullmäktige 1995-12-11
beslutat att dessa åtgärder skall åligga fastighetsägare. Föreningens hemställan innebär således en begäran om omprövning av kommunfullmäktiges beslut från 1995, vilket
vi anser bör resultera i någon form av politisk behandling.
Sakfrågan
Föreningen har i sin skrivelse 2010-05-17 framfört såväl de juridiska som praktiska svårigheterna med kommunfullmäktiges beslut att ålägga fastighetsägarna nämnda ansvar.
Juridiskt innebär det att fastighetsinnehavare är ansvarig för mark man inte äger och
därmed inte rår över, och kan bli skadeståndsskyldig om någon råkar ut för en olycka
beroende på att fastighetsägare underlåtit att skotta/sanda. Praktiskt innebär innerstadens trånga gatunät stora svårigheter att fullfölja åliggandet, då det inte finns något utrymme för snön.
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I sin svarsskrivelse 2010-12-20 har Ann-Sofi Lindskog inte på något sätt berört denna
kärnfråga, nämligen fastighetsinnehavarnas juridiska ansvar för mark de inte äger och
deras problem att fullfölja ett åläggande från kommunen (regionen). Istället redovisas
hur förvaltningen arbetar med snöröjningen, och tydliggör därmed problemet genom att
redovisa att ”Gångbanorna används som snöupplag”, således en medveten strategi från
förvaltningen som ytterligare försvårar fastighetsägarens möjlighet att följa givet
uppdrag.
Hemställan
Föreningen för Visby Innerstads boendemiljö har i skrivelse 2010-05-17 hemställt att
kommunen skall ompröva beslutad ansvarsfördelning mellan kommun (region) och
fastighetsinnehavare avseende snöröjningsåtgärder. Kommunen överlämnade
skrivelsen till den förvaltning som har att verkställa regionens ansvar för dessa åtgärder.
Förvaltningen har i svarsskrivelse redovisat hur man fullgör regionens åliggande, ett
svar som ytterligare understryker behovet av en översyn av ansvarsfördelning mellan
region och fastighetsinnehavare, men föreningens hemställan har inte på något sätt
berörts. I tidningsartikel (GA 2011-01-11) uttalar Ann-Sofi Lindskog att ”Så länge vi
utnyttjar trottoarerna som snöupplag behöver fastighetsägaren inte ta ansvar för säkerheten”. Föreningen anser dels att denna ”glidande” ansvarsfördelning kan ifrågasättas
ur juridisk synpunkt, dels att det inte kan anses tillfyllest att ett sådant besked lämnas
via en tidningsartikel. Föreningen hemställer därför på nytt, med hänvisning till vad som
ovan, och i skrivelse 2010-05-17, sagts, att Region Gotland omprövar kommunfullmäktiges beslut 1995-12-11 och återför ansvaret för snöröjning och sandning av trottoarer
och motsvarande utrymmen till regionen. Vi emotser ett politiskt ställningstagande och
beslut som föreningen kan förhålla sig till inför eventuellt fortsatt agerande i frågan.
För Föreningen för Visby Innerstads boendemiljö

Ulla Söderström, ordförande
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Skrivelse 2010-05-17 från Föreningen för Visby Innerstads boendemiljö
Skrivelse 2010-12-20 från Ann-Sofi Lindskog, Samhällsbyggnadsförvaltningen
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