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1. Medborgarförslag

Innan du skriver medborgarförslag

Ta reda på så mycket fakta som möjligt

Kontakta berörda politiker och tjänstepersoner vid kommunen för att

sätta dig in i vad som är på gång
vad som redan planeras
vad som beslutats

Försäkra dig också om att ditt förslag berör en fråga som kommunen är ansvarig för och har 
möjlighet att besluta om.

Jag har tagit del av informationen

Kort presentation av ditt medborgarförslag

Översyn och revidering av snö- och halkbekämpningsplan
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Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag

Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske.

Att snöröjningen med tillhörande halkbekämpning inte fungerat tillfredsställande under de 
senaste åren kan knappast ha undgått någon. Under de senare snöfallen i januari -23 har bland 
annat stora vallar plogats upp och blivit hinder vid vägkorsningar, vid gångstråk och vid 
cykelvägar. Detta förutom de vallar som lämnas som en liten present vid uppfarter och infarter, 
vilket skapar stora problem för många äldre som inte kan ta sig in eller ut från sina fastigheter.

Mitt förslag är att det görs en översyn över uppdelning av de olika områden som plogas och 
halkbekämpas. Min högst amatörmässiga gissning är att en del av problemen grundar sig i att 
det är för många olika aktörer inblandade. Jag bor exempelvis på en gata som snöröjs av 
entreprenör 1, den anslutande gatan snöröjs av entreprenör 2 och slutligen sköts gång- och 
cykelvägar av entreprenör 3. Vems är ansvaret när vallar plogas upp som hinder mellan dessa 
områden?

Jag har bevittnat ett flertal incidenter som kunde resulterat i skador och lidande på grund av 
vallar och bristfällig halkbekämpning. Det kan inte anses vara ett korrekt utfört arbete enligt er 
upphandling när vallar plogas upp i korsningar och vid infarter, som när de frusit till har blivit till 
skadliga hinder för fordon, cyklister och fotgängare.

Mitt förslag är således att Eksjö kommun tar ett rejält omtag kring snö- och halkbekämpningen. 
Och att man tillser att arbetet utförs på ett korrekt sätt enligt de upphandlingar som görs. En, i 
mitt tycke, självklar kvalitétsuppföljning.

Vill du bifoga dokument kan du göra det här

    (40 KB)Resized_20230105_162329.jpeg
    (253 KB)Resized_20230105_162321.jpeg

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Personuppgifter

Personuppgifter

För- och efternamn 

E-postadress

Notifieringar 
E-post
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Publicera namn

Jag godkänner inte att mitt namn publiceras i fullmäktiges protokoll på kommunens webbsida

Personuppgiftshantering

Personuppgifter som behandlas

Namn
E-postadress
Personnummer

 Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av 
informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten 
använder för handläggning av ditt ärende.

Rättslig grund för behandlingen

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Mottagare av personuppgifter

Eksjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig. Informationen 
samlas in av kommunikationsavdelningen som nås via Eksjö kommuns kontaktcenter, telefon 
0381-360 00 eller e-post kommun@eksjo.se. Eksjö kommuns dataskyddsombud nås via 
Höglandsförbundet, e-post . Information om dataskyddsombud@hoglandet.se
dataskyddsombudet finns på .www.hoglandet.se

Du har rätt att kontakta Eksjö kommun för att få information om vilka uppgifter om dig som 
finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade.

 Övriga upplysningar

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

De uppgifter som finns registrerade i det här fallet om dig kan komma att lämnas ut enligt 
offentlighetsprincipen.

mailto:dataskyddsombud@hoglandet.se
http://www.hoglandet.se/
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