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Motionssvar - om underhåll av GC-vägar (KS20/163)
Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att motionen ska anses behandlad.
___
Reservationer
Hanna Svensson (S), Fredrik Ohls (L) och Ulrika Sandin (MP) reserverar sig.
___
Yrkanden
Hanna Svensson (S), Fredrik Ohls (L) och Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till motionen.
Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden (M) ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt liggande förslag.
___

Sammanfattning
Motionären yrkar på att kommunen gör grundlig inventering av alla kommunala gång- och
cykelvägar och vidare att process för felavhjälpning förbättras med syfte att minska tid från
anmälan till åtgärd.
Teknik- och exploateringsenheten har under sommaren påbörjat arbetet med att ta fram en
underhållsplan för alla anläggningar. En underhållsplan är en översiktlig sammanställning av
kommunens anläggningar (gator, broar, murar etc) på allmän platsmark, samt dess behov av
underhåll (t.ex. asfaltering, reparationer, osv). Syftet med en underhållsplan är att skapa en
övergripande bild av anläggningarnas skick för att kunna skapa ett långsiktigt underlag för
budgetarbete över tid. Genom att underhållsplanen är flerårig ges möjligheter att ta fram
faktabaserade underlag för årligt ekonomiskt behov av underhåll. Detta ger i förlängningen
kommunen möjlighet att välja vilken standard kommunens anläggningar ska hålla över tid
samt skapa en bra ekonomisk beredskap för framtida underhållsutgifter. Ett planerat och
långsiktigt underhållsarbete ger också en minskad mängd akut underhåll varje år. En ökning
av mängden planerat underhåll kommer förmodligen att resultera i färre felanmälningar. De
felanmälningar som trots allt görs kan då ägnas större uppmärksamhet.
Underhållsplanen kommer att tas fram i en första version under 2021/22, en komplett
underhållsplan där alla anläggningar är inventerade och skickbestämda uppskattas ta
uppemot tre år att ta fram.
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