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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sandningssand och vinterväghållning
Förslag till beslut

Att tillskjuta medel så att Samhällsbyggnadsförvaltningen kan fortsätta sköta
kommunens mark vintertid där våra invånare bor och verkar.
Att tillskjuta medel så att Samhällsbyggnadsförvaltningen kan tillhandahålla
sandningssand till våra privata fastighetsägare, enligt beslut från 2016 och att
samhällbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att sätta ut några sandlådor till i
kommunens östra del
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade genom ett medborgarförslag, 2016-10-26 Dnr
2016-/2–101 att det skall finnas sandningssand att tillgå för medborgarna. Enligt
beslutet ska sanden finnas vid våra återvinningsstationer i Stugun, Hammarstrand,
Bispgården, Höglunda, Mårdsjön, Borgvattnet, Överammer, Krångede och
Krokvåg.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter beslutet haft sandlådor utställda vid ÅVS
stationerna och det är våra upphandlande vinterväghållare som fyller på sanden i
lådorna efter avrop. Det kommer många påringningar till kommunen om när det
inte finns sand i lådorna. Många av våra kommuninvånare uppskattar servicen
med sand. Det har även kommit förfrågan från fler byar om att erhålla
sandningssand.
I vår information kring sandningssanden uppmanar vi fastighetsägarna att det är
en till två hinkar som får hämtas/tillfälle. Tyvärr så tar en del medborgare
betydligt mer än så och har till och med förekommit att de haft med sig släpvagn.
Kostanden uppgick under vintern 18/19 till ca 50 000 kronor, tidigare vintrar har
kostnaden varit högre då det är vädret som styr om hur mycket sand det går åt.
Budgetmässigt har sandningssanden hamnat under vinterväghållning. År 2018
fanns en budget för vinterväghållning på 1 809 TKR utfallet blev 2 272 TKR, ett
underskott på 463 TKR. Innevarande år 2019 är budgeten för vinterväghållningen
1 374 TKR utfallet per den sista oktober 1 696 TKR ett underskott på 322 TKR.
Då är ej november och december är med så kommer underskottet för
vinterväghållningen landa på betydligt högre belopp. Ser även ut som att
kostnaden för entreprenörer kommer att öka i framtiden, med höjda löner och
framförallt höjda drivmedelspriser.
Anledningen till att budgeten inte håller som den ska är den minskade ramen
samhällsbyggnadsförvaltningen fått i anslag.
Våra entreprenörer sköter vinterväghållning på 146 000 m2 åt kommunen, vilket
motsvarar drygt 20 fotbollsplaner. Det är vid skolor, förskolor, äldreboenden,
förvaltningsfastigheter, hyresfastigheter samt några vägar. I skötseln ingår
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skottning, sandning, bortforsling av snö, sandupptag samt skötsel av snötipp. Den
fastighetsnära skötseln sköter kommunen själv.
Minskade anslag av budgetmedel och att samtidigt inte fatta beslut om ändring av
skötsel är en ekvation som inte går ihop.
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