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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2019-10-11 

Samhällsbyggnadskontoret

 
Tekniska nämnden  
 

 

Medborgarförslag: Fallolyckor, halkbekämpning och gratis 
broddar 
Diarienummer: TN-2019-00180 

Sammanfattning av ärendet 
Södertälje kommun har tagit emot medborgarförslaget gällande fallolyckor, halkbekämpning 
och gratis broddar. Förslagen syftar till att undvika fallskador hos äldre, tekniska nämnden 
håller med om att det är en viktig fråga, och det är idag något vi redan idag arbetar aktivt med.  

Driftens vinterorganisation är bemannad dygnet runt, det är idag ca 70 entreprenörer som 
arbetar med vinterväghållning. Utöver entreprenörerna har vi egna enheter som arbetar med 
vinterväghållning, dessa arbetar med allt från saltning av leder och bussgator till handskottning 
och sandning av trappor.  

I arbetet med vinterväghållning kontrollerar vi ständigt väderläget samt inspekterar både vägar 
och gångvägar för att kunna göra de insatser som behövs i rätt tid, och så effektivt som möjligt. 
Vi har två maskiner som ständigt är ute och bättrar på sandning där det behövs. Detta arbete 
behöver ske kontinuerligt då gångtrafik sparkar bort grus, eller när det smälter och sedan fryser 
på igen.  

Arbetet med att kontinuerligt förbättra arbetet och i möjligaste mån undvika halkolyckor för 
äldre. 2019 prioriterade vi sandsopning utanför äldreboenden för att minska risken för att halka 
på grund av för mycket grus.  

Förslaget om gratis broddar har tidigare hanterats av kommunstyrelsen. Tekniska nämnden står 
bakom det tidigare beslutet.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Medborgarförslag: Fallolyckor, halkbekämpning och gratis broddar  
Utdrag sammanträdesprotokoll Fallprevention och gratis broddar  

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.  

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 
Att godkänna kontorets förslag på svar på medborgarförslaget  



Tjänsteskrivelse | Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret 

Diarienummer 
TN-2019-00180 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 

Förslagställaren 

 

  

  
   
 

  

Homan Gohari Johan Gröndahl 

Samhällsbyggnadsdirektör Utemiljöchef 

 
 
Handläggare: 
Magnus Söderbaum 
   
Telefon (direkt):   , [extrainfo om telefon, ex telefontider] 
E-post: magnus.soderbaum@sodertalje.se 
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