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Kf § 7  Dnr:  KS.2013.45 314      
  
Motion om översyn vinterväghållning  
  
Ärendebeskrivning 
Curt Vang (K) har den 1 mars 2013 lämnat en motion om översyn av 
vinterväghållningen i Gislaveds kommun. God tillgänglighet för alla, även för 
funktionsnedsatta, är en rättighet. Brister i vinterväghållningen kan vara ett 
tillgänglighetshinder.  Curt Vang (K) yrkar därför att vinterväghållningen ska ses 
över och ges utökade resurser. 
 
Curt Vang (K) hänvisar i sin motion även till det interpellationssvar, som tekniska 
nämndens ordförande Staffan Sjöblom (M) gav honom i kommunfullmäktige den 
28 februari 2013. Curt Vangs (K) interpellation handlade om snöröjning, saltning 
och grusning av gång- och cykelvägar och om möjligheten till att få en bättre 
utformning av snöröjningen. Staffan Sjöblom (M) konstaterade i sitt 
interpellationssvar att det går att få en bättre utformning av snöröjningen, och att 
detta är en resursfråga. 

 
Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen 
har i sin tur remitterat den till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska nämnden 
har den 26 juni 2013 beslutat om ändrade regler för vinterväghållning. Nämnden 
beslutade  
 
att  anta alternativ 1 i bilaga Nya regler för vinterväghållning, 
att  budgeten för kommunens vintervägunderhåll utökas utefter de nya reglerna 

utan inskränkning i nuvarande budgetram, samt 
att  uppdra till tekniska kontoret att genomföra upphandling av 

vinterväghållning enligt bilaga Regler för vinterväghållning fr o m 
hösten 2013. 

 
Detta beslut om förändring av reglerna för vinterväghållning, som sker under 
förutsättning av utökad budget för tekniska nämnden, utgör också tekniska 
nämndens yttrande över Curt Vangs (K) motion. 
 
Mål & budget för 2014 – 2018 är antagen av kommunfullmäktige den 20 november 
2013. Av tekniska nämndens detaljbudget, som behandlats av kommunstyrelsen, 
framgår att tekniska nämnden inom befintlig ram för 2014 har anpassat sin budget 
så att utökning av snöröjningen enligt de nya regler, som nämnden har antagit, kan 
genomföras.  Dessa nya regler innebär en kostnadsökning för snöröjningen med 
600 tkr. 
 
Kommunstyrelsen har den 14 januari 2014 föreslagit kommunfullmäktige att 
motionen genom de refererade besluten kan anses bifallen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om översyn vinterväghållning, daterad den 28 februari 2013. 
Interpellation från Curt Vang (K) den 18 februari 2013 
Staffan Sjöbloms (M) interpellationssvar den 26 februari 2013 
Kommunfullmäktige den 28 februari 2013, § 35 
Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, § 49 
Kommunstyrelsen den10 april 2013, § 155 
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Kf § 7(forts.) 
 
Tekniska nämnden den 24 april 2013, § 49 
Kommunstyrelsen den 21 maj 2013, § 233 
Tekniska nämnden den 26 juni 2013, § 68 
Bilagor till tekniska nämndens beslut:  
Nya regler för vinterväghållning, daterad 4 juni 2013, samt  
Nya regler för vinterväghållning from hösten 2013 
Tekniska nämnden den 25 september 2013, §  96 
Kommunstyrelsen den 10 december 2013, § 491 
Kommunstyrelsen den 14 januari 2014, § 13 
 
Curt Vang (K) och Staffan Sjöblom (M) gör inlägg i ärendet. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med hänvisning till tekniska nämndens beslut den 26 juni 2013 om ändrade 

regler för vinterväghållning och genom att dessa är finansierade genom 
beslut om mål & budget för 2014 – 2018 anse motionen som bifallen. 

 
 
Expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten 

 


