
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-07-01 
Dnr 2014/0355 

Svar på medborgarförslag nr 15/2014 - Förbättra informationen 
(skyltning och märkning) om kommunens c/kelstråk 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår en förbättrad information 
gällande gång- och cykelvägar. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att samhällsbyggnads förvaltningen 
kontinuerligt bedriver ett arbete med att förenkla för gående och cyklister med hjälp av skyltning, att 
kontinuerligt rusta upp och förbättra skyltningen, samt att den reviderade cykelplanen 2015 
innehåller förslag på ett vägvisningssystem som ett led i att få andelen cykelresor i kommunen att 
öka. 

Bakgrund 
Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnads förvaltningen daterat 2015-06-25. 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande ö Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Johan Bergqvist 
Datum 2015-06-25 
Dnr KS 2014/0355-100 

Svar på medborgarförslag nr 15/2014 - Förbättra informationen 
(skyltning och märkning) om kommunens cykelstråk 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 15/2014 påvisar att det saknas tillräckligt med information och att det är dåligt 
skyltat vad det gäller kommunens gång- och cykelvägar. Österåkers kommun arbetar kontinuerligt 
med att utveckla och förbättra skyltning och övrig information för gående och cyklande. 
Felanmälningssystemet på kommunens hemsida finns som ett verktyg för medborgarna att påpeka 
brister och andra driftsynpunkter till kommunen. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisningar till kommunens kontinuerliga underhållsarbete 
av skyltar. 

Bakgrund 
Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår en förbättrad information 
gällande gång- och cykelvägar. 

Förvaltningens slutsatser 
Samhällsbyggnads förvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra informadonen 
på kommunens befintliga gång- och cykelvägar. I kommunens uppdaterade cykelplan 2015 är en 
förbättrad och tydligare skyltning av kommunens befintliga cykelnät utpekat som en viktig del i 
Samhällsbyggnads förvaltningens arbete för att öka andelen cyklande. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
avser även att ta fram ett vägvisningssystem för att öka informadonen gällande cykelvägar ull och 
från målpunkter i kommunen. 
För medborgarna finns möjlighet att anmäla brister i skyltning och andra driftsynpunkter ull 
felanmälansystem som finns på kommunens hemsida. Med hänsyn till att 
samhällsbyggnadsförvaltningen kontinuerligt bedriver ett arbete med att förbättra och förenkla för 
gående och cyklande anses medborgarförslaget 15/2014 besvarat. 

Bilagor 
1. Medborgarförslag 15/2014. 
2. Uppdaterad cykelplan 2015 i Österåkers kommur 

Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadschef 

Anna Anderman 
Väg- och trafikchef 
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Förslag 3 
Var får man cykla ? 
Skyltning och märkning är inte konsekvent, så jag föreslår att man går igenom och 
förbättrar informationen till glädje både för fotgängare och cyklister. 


