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Svar på medborgarförslag nr I7/20I8 - Infartsparkering

Kommunstyrelsens beslut

Avslä medborgarförslag nr 17/2018 med hänvisning till att det skulle leda till

en ökning av trafiken på Bergavägen som kantas av flertalet skolor och
förskolor.

Protokollsanteckning

Michaela Fletcher (M) lämnar en protokollsanteckning

Kommunstyrelsen har givit ett uppdrag om framtagande av trañkplan och
mobüitetsplan i Vilket uppdraget ligger om översyn av infartsparkeringar.

Michaela Fletcher (M)

Francisco Centreras (V) lämnar en protokollsanteckning

Medborgarförslaget lyfter frågan om bristen med infartsparkeringar i

kommunen och föreslår att grusplanen vid Österåkers gymnasium kan bli en

infartsparkering. Samhällsförvaltningen bekräftar i sitt utlåtande att det finns

behov av infartsparkeringar. Dock menar Samhällsförvalmingen att den
föreslagna platsen inte är lämplig. Förvaltningen menar vidare att det arbetas

med att möjliggöra för infartsparkering i centrala Åkersberga.

Å'Iedborgarförslaget pekar på ett akut behov av infartsparkeringar. Hittills har

kommunen inte varit i stånd att lösa bristen på infartsparkeringar trots krav

från politiken och kommuninvånama. Det räcker inte med att konstatera

behovet och säga att det arbetas med det. Det behövs konkreta förslag. Det
handlar inte enbart om en god service för kommuninvånama utan det är också

en effektiv åtgärd från kommunen för att minska bilåkandet och att få fler att

åka kollektivtrafik till stan. Infartsparkeringar är därmed en viktig klimatåtgärd

och kan bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att tillhandahålla

möjligheter till ett mer hållbart resande.

Francisco Contreras (V)

Sammanfattning

I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 22 november
2018, föreslås att delar av grusplanen vid Österåkers gymnasium kan bli en

infartsparkering om man ordnar med tillfart från Ebiörns väg och att man delar

av planen med betongblock. Förslagsställaren skriver att det råder brist på

infartsparkeringar i Åkersberga tätort. Tekniska nämnden föreslår att

medborgarförslaget ska avslås.

Forts.
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-1 '1,
§ 1:13.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-12-06.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-12.

Protokollsutdrag Tekniska nämndens sammanträde 2019-10-29, § 8: [6.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att Avslá medborgarförslag nr 17/2018 med hänvisning till att det

skulle leda till en ökning av trafiken på Bergavägen som kantas av flertalet

skolor och förskolor.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen enhälligt beslutar enligt Michaela

Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Förslagsställaren

Kommunkansliet
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