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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-06-17 

PLAU §5:18 Dnr. KS 2014/0357-100 

Svar på medborgarförslag nr 17/2014 - Minska biltrafiken in på 
torget i Akersberga Centrum 

Planarbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att åtgärder redan vidtagits mot 
bilkörning på torget, med bland annat trafikhinder och informationsinsatser gentemot 
näringsidkarna avseende transporter, samt att en arbetsgrupp bildats med kommunen och 
näringsidkare verksamma kring torget med syfte att skapa ett attraktivt torg. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 12 december 2014 föreslås att 
kommunen ska minska trafiken in på Storängstorget. 

Under våren 2015 har åtgärder vidtagits för att minska trafiken in på torget. Detta har skett 
genom att pollare installerats på infarten från Bergavägen. En lösning med annan typ av 
hinder kommer att installeras vid gränden mellan hotellet och nya centrumbyggnaden. De 
åtgärder som genomförts kommer utvärderas om de är tillräckliga, om inte kan ytterligare 
åtgärder vara aktuella. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-06-09. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall til1 ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att åtgärder redan vidtagits mot bilkörning på 
torget, med bland annat trafikhinder och informationsinsatser gentemot näringsidkarna 
avseende transporter, samt att en arbetsgrupp bildats med kommunen och näringsidkare 
verksamma kring torget med syfte att skapa ett attraktivt torg. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Ordförandeförslag 

ö Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-06-09 
Dnr KS 2014/0357-100 

Svar på medborgarförslag 17/2014 - Minska biltrafiken in på torget i 
o 

Äkersberga centrum 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 12 december 2014 föresläs att 
kommunen ska minska trafiken in på Storängstorget. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anse medborgar förslaget besvarat med hänvisning till att åtgärder redan vidtagits mot bilkörning 
på torget, med bland annat trafikhinder och informationsinsatser gentemot näringsidkarna avseende 
transporter, samt att en arbetsgrupp bildats med kommunen och näringsidkare verksamma kring 
torget med syfte att skapa ett attraktivt torg. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnads förvaltningen daterat 2015-06-01 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 

Henrik Cederlund 

Datum 2015-06-01 
Dnr KS 2014/0357-100 

Svar på medborgarförslag 17/2014 - Minska biltrafiken in på torget i 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 12 december 2014 föreslås att 
kommunen ska minska trafiken in på Storängs torget. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Medborgarförslag 17/2014 anses besvarat med hänvisning till de åtgärder som vidtagits för att 
minska biltrafiken på torget. 

Bakgrund 
I inkommet medborgarförslag föreslås att kommunen ska verka för att minska trafiken på torget, 
genom att spärra infarten i Storängsvägens förlängning mot torget samt hänvisa till två andra möjliga 
infarter. 

Förvaltningens slutsatser 
Under våren 2015 har åtgärder vidtagits för att minska trafiken in på torget. Detta har skett genom 
att pollare installerats på infarten från Bergavägen. En lösning med annan typ av hinder kommer att 
installeras vid gränden mellan hotellet och nya centrumbyggnaden. De åtgärder som genomförts 
kommer utvärderas om de är tillräckliga, om inte kan ytterligare åtgärder vara aktuella. 

O 

Akersberga Centrum 

Bilagor 
1. Medborearförslae nr 17/2014. 

Anna Anderman Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadschef Väg- och trafikchef 

Expediering 
Kansliet 
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2014-12-05 

2(2) 

Förslag 5 
Minska biltrafiken inpå torget för att öka tryggheten för fotgängare. Det kan görad 
genom att man spärrar infarten i Storängsvägens förlängning mot torget och hänvisar 
bilismen till en av de andra två möjliga infarterna. 

Jae ser fram mot en positiv återkoppling 


