Beslut 1995
(Kommunfullmäktige § 127/1995, Dnr 1995.155, 313)

Åläggande om gångbanerenhållning

Riksdagen har beslutat, med anledning av regeringens proposition
1987/88:50 om trafikpolitiken inför 1990-talet, att kommunerna ska ha
ett ökat ansvar för väghållningen i de större tätorterna. Med anledning
härav har regeringen fastställt för vilka vägar som Älmhults kommun ska
vara väghållare inom Älmhults tätort.
Enligt nu gällande ordningsstadga (upphörde 1995-12-31) regleras fastighetsägaransvaret för gångbanerenhållningen med utgångspunkt från
tidigare fördelning av väghållningsansvaret. Enligt den nya lagstiftningen
ingår gångbanerenhållningen som en del i renhållningslagen.
Yttrande-beredning
Tekniska kontoret har upprättat förslag till "Åläggande om gångbanerenhållning m m", daterat 1995-10-30.
Arbetsutskottets förslag, daterat 1995-11-07, § 417.
Kommunstyrelsens förslag, daterat 1995-11-07, § 193.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige fastställer ”Åläggande om gångbanerenhållning
m m”, daterat 1995-10-30.
Beslut 1997
(Kommunfullmäktige § 7/1997, Dnr 1995.155, 313)
Åläggande om gångbanerenhållning
Kommunfullmäktige beslöt 1995-11-27, § 127, att fastställa "Åläggande
om gångbanerenhållning mm", daterat 1995-10-30.
Flera fastighetsägare har klagat på bestämmelserna och arbetsutskottet
beslöt 1996-01-09, § 5 att remittera skrivelserna till tekniska kontoret.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i sitt protokoll 1996-03-28, § 37,
påtalat det orimliga i att nämnden har tillsynsansvaret för gaturenhållningen enligt renhållningslagen, vilket i huvudsak är en trafiksäkerhetsfråga. Arbetsutskottet beslöt 1996-04-23, § 175, att remittera ärendet
till tekniska kontoret för att i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden lämna förslag till en praktisk lösning.
Arbetsutskottet beslöt 1996-12-03, § 465, att uppdra åt tekniska kontoret att lämna förslag till förändring av gångbanerenhållningen.
Yttrande-beredning
Tekniska kontoret 1996-12-04: "De direktiv arbetsutskottet lämnat till
tekniska kontoret vid sammanträdet 1996-12-03 beträffande gångbanerenhållningen föranleder följande erforderliga ändringar i kommunfullmäktiges beslut 1995-11-27, § 127:
Under snöröjning m m 4 § görs följande ändringar och tillägg:

Ändring i kartbilagan
Bilagd kartbilaga enligt Kf § 127/95 revideras innebärande att ålägganden om snöröjning mm enligt 4 § på Västra Ringvägens östra gångbana
utgår.
Tillägg i 4 §
Ålägganden enligt första stycket utföres för Västra Ringvägens västra
gångbana och för Köpmangatans gångutrymmen, delen Gotthards gata Norra Esplanaden, i sin helhet av tekniska kontoret."
Tekniske chefen anför med anledning av miljö- och hälsoskyddsnämndens påtalande om tillsynsansvaret att det inte är lämpligt att överföra
tillsynsansvaret på tekniska nämnden. Tillsyns- och utföraransvaret
kommer i så fall båda att ligga på gatuavdelningen. Tillsynsansvaret bör
ligga kvar på miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Arbetsutskottets förslag, daterat 1996-12-10, § 471.
Kommunstyrelsens förslag, daterat 1997-01-14, § 8.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige gör följande ändringar och tillägg i "Åläggande om
gångbanerenhållning m m" daterat 1995-10-30, fastställt av kommunfullmäktige 1995-11-27, § 127, under snöröjning mm 4 §:
Ändring i kartbilagan
Kartbilagan revideras innebärande att ålägganden om snöröjning m m
på Västra Ringvägens östra gångbana utgår.
Tillägg i 4 §
Ålägganden enligt första stycket utföres för Västra Ringvägens västra
gångbana och för Köpmangatans gångutrymmen, delen Gotthards gata Norra Esplanaden, i sin helhet av tekniska kontoret.
Beslut 1999
(Kommunfullmäktige § 115/1999, Dnr 1999.277,313)
Åläggande om gångbanerenhållning
Kommunfullmäktige beslöt 1995-11-27, § 127, att fastställa "Åläggande
om gångbanerenhållning m m", daterat 1995-10-30.
Kommunfullmäktige beslöt 1997-01-27, § 7, att göra vissa ändringar i
bestämmelsernas § 4.
Fastighetsnämnden beslöt 1999-08-24, § 44, att föreslå kommunstyrelsen att bestämmelsernas § 4 ändras så att Älmhults kommun tar över
ansvaret för vinterunderhåll även av gångbanor på Skolgatan, Norra
Torggatan (en sida), Drottninggatan, Södra Torggatan (en sida) samt
Södra Esplanaden (söder om Hallandsvägen).
Älmhults kommun tar också över ansvaret för vinterunderhåll av gångbanorna på Växjövägen, men här kommer plogning och sandning att ske
på ena sidan, växelvis vartannat år.

Yttrande-beredning
Kommunstyrelsens förslag 1999-09-07, § 139 som innebär att bestämmelsernas § 4 ändras enligt fastighetsnämndens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfulläktige gör följande ändringar i "Åläggande om gångbanerenhållning m m", daterat 1995-10-30, fastställt av kommunfullmäktige
1995-11-27, § 127, samt reviderat 1997-01-27, § 7, under snöröjning
m m 4 §:
Älmhults kommun tar över ansvaret för vinterunderhåll även av gångbanor på:
Skolgatan
Norra Torggatan (en sida)
Drottninggatan
Södra Torggatan (en sida)
Södra Esplanaden (söder om Hallandsvägen).
Älmhults kommun tar också över ansvaret för vinterunderhåll av gångbanorna på Växjövägen och Ljungbyvägen, men här kommer plogning
och sandning att ske på ena sidan, växelvis vartannat år.

