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Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges ordförande Till Kommunfullmäktige 
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Dnr KS 2017/0197-100 

Medborgarförslag nr 15/2017 - Förläng befintlig gång- och cykelbana 
längs Östra Banvägen fram till Margretelundsvägen 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2017-06-09 föreslås att den befintliga 
gång- och cykelvägen vid Östra Banvägen, förlängs fram till Margretelundsvägen. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 15/2017 godkänns för remittering till Kommunstyrelsen som på delegation 
från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms i viss mån falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Aktuell väg inklusive gång- och cykelväg är enskild. Eftersom Kommunstyrelsens ansvarsområde 
omfattat trafikpolitiken och att verka för en tillfredställande trafikförsörjning, vilket angetts i 
reglementet, bör Kommunstyrelsen ges möjlighet att yttra sig om förslaget i förhållande till 
eventuell viljeriktning i stort exempelvis i förhållande till den antagna gång- och cykelplanen samt 
att Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsförvaltningen har kontakt med andra aktuella 
myndigheter inom trafikområdet samt enskilda väghållare. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 15/2017 

Ingera Gardner 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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