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Åläggande av gångbanerenhållning
Ärendebeskrivning
Det åligger innehavare av fastighet inom detaljplanlagt område där kommunen är huvudman
för allmänna platser att utföra renhållnings-snöröjnings och liknande uppgifter i utrymmet
utanför sin fastighet, så kallat gångbaneutrymme.
Vi ser ett bekymmer när man inte fullföljer sina åtaganden och inte utför det som ingår. Vi vill
att man tar beslut enligt det SKL 18:16 cirkulär som är framtaget. Detta bifogas.
Alingsås kommun står verkanslös när det gäller att komma åt de problem som uppstår när
fastighetsägare inte tar ansvar för sina åtagande när det gäller gångbanerenhållning. Vi har
varken resurser eller pengar att åtgärda alla de brister som finns i anslutning till kommunala
ytor.
Genom att ta beslutet att följa cirkulär 18:16 och knyta ett vite till detta så kan vi göra
åtgärder utan att det påverkar kommunens ekonomi.
För att komma åt problemet i dagsläget så är processen att skapa ett tillsynsärende via
bygglovsavdelningen och med den överklagande rätt som finns kan det ta väldigt lång tid att
komma till rätta med stora problem som finns i kommunen.
Alternativet som vi har, är att vi åtgärder problem genom att klippa någons buskar som växer
ut på kommunala ytor men får ingen ersättning för detta. Åtgärder som vi måste utföra då
det påverkar framkomlighet och trafiksäkerhet.
Ekonomisk bedömning
Ej aktuellt
Förslag till beslut
Gatu- och parkavdelningen lämnar som förslag att man tar beslut att följa framtaget cirkulär
18:16 och till detta knyter en avgift om 15000kr om man inte utför sina åtagande. Genom att
lägga ett högt belopp så konkurrerar man inte med befintliga företag som sysslar med denna
typ av arbeten. Samt att intresset att utföra det billigt själv motiverar fastighetsägaren att
sköta sina åtaganden.

Beslutet ska skickas till
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Hanna Jonsson
Avdelningschef Gatu- och Park
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