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KS § 1 :8 Dnr. KS 2018/0109 

Svar på medborgarförslag nr 12/2018 - Förbättra trafikmiljön på 
Bergavägen mellan Kyrkligt Centrum och Norrgårdsvägen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anse medborgarförslag nr 12/2018 besvarat med hänvisning till de gällande 
planeringsprinciper och riktlinjer som kommunen förhåller sig till, innebärande att bland annat 
främja gående och cyklister i gamrummet och att vägens nuvarande utformning därför speglar 
den målsättning som kommunen har. Då vägen är en av Åkersbergas mest centrala gator och 
en viktig koppling mellan olika målpunkter är det inte aktuellt att göra den till återvändsgata 
eller att enkelrikta den. 

2. Notera till protokollet att vid arbetsutskottets sammanträde 2018-12-13 fick 
samhäUsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en vägmarkering om 30 km/h. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 9 april 2018 föreslås att 
Österåkers kommun förbättrar trafikmiljön på Bergavägen mellan Kyrkligt centrum och 
Norrgårdsvägen. Förslagsställaren föreslår konkret att göra gatan till en återvändsgata eller 
enkelriktad gata. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13, § 1:8. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-12-04. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-11-14. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbétsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
medborgarförslag nr 12/2018 besvarat med hänvisning till de gällande planeringsprinciper och 
riktlinjer som kommunen förhåller sig till, innebärande att bland annat främja gående och 
cyklister i gamrummet och att vägens nuvarande utformning därför speglar den målsättning 
som kommunen har. Då vägen är en av Åkersbergas mest centrala gator och en viktig 
koppling mellan olika målpunkter är det inte aktuellt att göra den till återvändsgata eller att 
enkelrikta den. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att notera till protokollet att vid 
arbetsutskottets sammanträde 2018-12-13 fick samhällsbyggnads förvaltningen i uppdrag att 
genomföra en vägmarkering om 30 km/h. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
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Forts. KS § 1:8 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande oc h 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


