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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2019-04-24 

Samhällsbyggnadskontoret

 
Tekniska nämnden  
 

 

Medborgarförslag: "Sköt om infarter, refuger och 
grönområden" 
Diarienummer: TN-2018-00913 

Sammanfattning av ärendet 
Svar på Medborgarförslag 
 KS 18/298 ”Sköt om infarter, refuger och grönområden” 

Förslaget omfattar ett alltför för omfattande område - övriga platser - för att vi ska kunna ge ett 
adekvat svar. Södertälje kommun arbetar ständigt med att alla grönytor ska vara välskötta. 

Vi väljer att svara på den delen som gäller infarter och refuger. 

Vi är medvetna om att det finns brister i skötseln av just dessa ytor.  
Vi kan konstatera att många av rondellerna och refugerna utformades under en tid när andra 
normer för arbetsmiljö och säkerhet gällde. Utformningen gjordes utan dialog med utförarsidan, 
med hänsyn till hur arbetet kunde utföras. 
Idag är kraven på att arbeta säkert mycket högre, vilket gör att en del platser inte kan skötas om 
på ett rimligt sätt. 

Vi har under de senaste åren utvecklat ett samarbete mellan de som planerar och ritar platserna, 
och de som utför arbetet så att infarter och refuger går att sköta på ett bra sätt. 
Materialval är en viktig aspekt.  
Tidigare sattes många rondeller med gatsten och sand. Efter några år växer det upp ogräs i 
många av de tusentals små mellanrummen. Detta gör det svårt att sköta om platserna. 
I dag gjuter vi i betong och stämplar ytan så att det ser ut som stenläggning. Detta skapar en i 
princip skötselfri yta som är fri från ogräs. 

Vi har ytor som idag behöver klippas men där trafik i närheten hindrar vårt arbete ur 
säkerhetssynpunkt. På dessa ytor har vi idag skapat blomstrande ängar. Det hjälper inte bara 
våra flygande vänner, bin och fjärilar att hitta mat, utan ser också trevligt ut.  
 

Sammanfattning: 
Vi känner till problemet och arbetar succesivt med att bygga om eller bygga nytt. 
Målet för framtiden är att våra infarter till Södertälje ska vara inbjudande och trevliga. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontoret, tjänsteskrivelse datum 20190424 



Tjänsteskrivelse | Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret 

Diarienummer 
TN-2018-00913 

  

Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret | 151 89 Södertälje | Organisationsnr: 212000-0159 | www.sodertalje.se 
Besöksadress: Campusgatan 26 | Växel: 08-523 010 00| E-post: samhällsbyggnadskontoret@sodertalje.se 
 

2 (2) 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Samhällsbyggnadskontorets svar innebär inga ekonomiska konsekvenser 

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 
Kontoret föreslår att detta svar godtas av nämnden och delges medborgaren 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Medborgaren   
 

  

Homan Gohari Johan Gröndahl 

Samhällsbyggnadsdirektör   Utemiljöchef 

 
 
Handläggare: 
Dag Salomonsen 
   
Telefon (direkt):   , [0852303150] 
E-post: dag.salomonsen@sodertalje.se   
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