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Interpellation av Gunilla Roxby Cromvall (V) om jämställd snöröjning
Vintern kommer varje år i Stockholms län med snö, is, kyla och halka. Lika återkommande
som snön är debatten om den urusla snöröjningen. Vänsterpartiet har många gånger
uppmärksammat sambandet mellan bristande snöröjning och ökning av antalet frakturer. Att
snö och is tillåts samlas i kollektivtrafikantmiljön är en felprioritering. Idag snöröjs bilvägar
och cykelkörfält före trottoarer och busshållplatser. En felprioritering som drabbar gång- och
kollektivtrafikanter.
De flesta som är gång- och kollektivtrafikanter är kvinnor. En prioritering i snöröjning är
därmed en jämställdhetsfråga. Karlskoga kommun är föregångare på området jämställd
snöröjning. Huddinge har nyligen beslutat att kommunen kommer att prioritera snöröjning
med ett genusperspektiv på gångvägar, vid busshållplatser och pendeltågsstationer.
Det är lättare för en bil att ta sig fram i snö än vad det är för en gångtrafikant. Skillnaden är
särskilt märkbar för den som har förflyttningssvårigheter och för den som bär på matkassar,
som drar en barnvagn, använder en rullator eller andra hjälpmedel.
Vänsterpartiet anser att landstinget ska vara pådrivande för kollektivtrafikresenärerna så att
deras resa är säker även då snön har fallit eller halkan har satt in. Med jämställd snöröjning
finns också annat att vinna. Tre gånger fler fotgängare än bilister skadas i halkolyckor, de
flesta är kvinnor. Vård- och produktionsbortfall till följd av halkolyckor drabbar många
kvinnor. Ytterligare skäl är allt produktionsbortfall som sker till följd av halkolyckor. Dessa
sammantaget kostar fyra gånger mer än själva vinterväghållningen. Till dagens undermåliga
snöröjning för fotgängare tillkommer också landstingets stora sjukvårdskostnader.
Jämställd snöröjning blir också jämlik snöröjning när gångvägar och kollektivtrafik blir mer
tillgänglig för alla.
Med anledning av detta vill jag fråga ansvarigt landstingsråd:
1. Tycker du att prioritering av snöröjning är en jämställdhetsfråga?
2. Avser du att ta initiativ gentemot kommunerna för att lyfta prioriteringsordningen i
snöröjningen med ett genusperspektiv?
3. Är du nöjd över hur snöröjningen fungerar för kollektivtrafikresenärerna?
Gunilla Roxby Cromvall (V)

