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Motion av Per Oss mer ni fl. (SD) om tillsättande av en särskild utredning
angående snöröjningen inom Stockholms stad.
I mitten av november 2106 (17-21 nov.) snöade det periodvis ymnigt i
Stockholm. Snöröjning på huvudgator skedde inte i tillräcklig omfattning.
Busstrafiken i staden bröt samman. S k snökaos rådde.
Snöröjning och sandning skedde inte av gångbanor eller trappor. Något
förvånande föreföll just snöröjningen pä cykelbanor att prioriteras.
När man går igenom de kontrakt om snöröjning som staden tecknat med
entreprenörer fmner man att de åtgärder som där föreskrivits inte alls utfördes
eller i bästa fall inte inom föreskrivna tider.
Exempel på brister var att i strid med vad som förskrivits blev snön inte
undanröjd (skottad) vid övergångsställen och bussplattformar.
Ett efterföljande mildväder gjorde att naturen själv kunde åtgärda försum
melserna.
Nu, i skrivande stund har det senast i mitten av vecka 1/17 ånyo ( i sig föga
överraskande) fallit snö i Stockholm. Man kunde, exempelvis onsdagen 4
januari, spåra vissa förbättringar i snöröjningen jämfört med tidigare.
Sedan tröt uppenbarligen krafterna för entreprenörerna och det blev nästan lika
illa som vid tidigare tillfållen.
Sedan november 2016 har det gång på gång av ansvarigt borgarråd och från
stadens Trafikkontor hänvisats till pågående utredningar om stadens
snöröjning. Det tycks också innan julen 2016 ha hållits en s k presskonferens där
förvaltningen, uppenbarligen utan mera inträngande frågor, kunnat lägga fram
sin syn på orsakerna till sina tillkortakommanden.
Det är inte media som är ansvarigt borgarråds och Trafikkontorets
uppdragsgivare. Detta är kommunfullmäktige i Stockholms stad.
Kommunfullmäktige har rätt att veta varför stadens snörröjning inte fungerar.
Detta bör ske genom att det tillsätts en utredning med företrädare för samtliga
partier i fullmäktige, vilka har till uppgift att ställa de ”rätta” frågorna, inklusive
utfrågning av tjänstemän, om upphandlingen av snöröjningen och därvid
förkommande bristfälliga juridiska kontrakt, föreskrivna tekniska åtgärder , tider
och kvalitetskriterier för åtgärderna, stadens kontroller av utförandet av

föreskrivna åtgärder, ansvariga tjänstemäns handlanden och deras eventuella
underlåtelser mm.
Utredningens syfte skall inte enbart vara att finna fel och ansvariga härför.
Den skäll vara framåtsyftande och ge anvisningar för hur snöröjningen i
Stockholm stad i framtiden skall skötas för att i görligast mån undvika kaos i
staden vid snöfall.
Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar
att tillsätta en utredning med företrädare för samtliga partier i kommun 
fullmäktige med direktiv enligt ovan.
att utredningen leds av person som företräder största oppositionspartiet,
att eventuella kostnader för utredningen bestrids av central medelsreserv.

