
O Öste I ̂  
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher 

Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-07-01 
Dnr KS 2014/0358 

Svar på medborgarförslag nr 18/2014 - Öka antalet cykelställ i 
o 
Äkersberga 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag där det föreslås att kommunen kartlägger var 
i centrum besökarna parkerar sina cyklar och att antalet cykelställ utökas. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

Att anse motionen besvarad med hänvisning till att den reviderade cykelplanen 2015 inbegriper fler 
cykelparkeringar samt Samhällsbyggnads förvaltningens kontinuerliga arbete med 
cykelparkerings frågor. 

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

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Johan Bergqvist 

Datum 2015-06-25 
Dnr KS 2014/0358-100 

Svar på medborgarförslag nr 18/2014 - Öka antalet cykelställ i 
o 
Akersberga centrum 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 18/2014 påvisar att det finns för få cykelparkeringar i centrum. Under 
sommaren kommer Samhällsbyggnads förvaltningen inventera behov och skick av cykelparkeringar. 
Detta för att kommunen kontinuerligt ska kunna öka standard och antal cykelparkeringar. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till den uppdaterade cykelplanen samt 
Samhällsbyggnads förvaltningens arbete med cykelparkerings frågor. 

Bakgrund 
Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår att kommunen kardägger var i 
centrum medborgarna parkerar sina cyklar och utökar antalet cykelställ där behov finns. 

Förvaltningens slutsatser 
I enlighet med den uppdaterade cykelplanen arbetar kommunen kontinuerligt med att ordna trygga 
och attraktiva cykelparkeringar. Under sommaren 2015 kommer Samhällsbyggnads förvaltningen att 
inventera kommunens målpunkter för att se om det finns ett behov av upprustning av befintliga 
cykelparkeringar eller om det finns ett behov av att bygga nya parkeringar. Kommunen arbetar även 
med att forsla bort övergivna cyklar. Med hänsyn till det arbete kommunen bedriver idag i enlighet 
med cykelplanen anses medborgarförslag nr 18/2014 vara tillgodosett och besvarat. 

Bilagor 
1. Uppdaterad cykelplan 2015 i Österåkers kommun, 2015-09-14. 
2. Medborgarförslag 18/2014. 

Kent Gullberg Anna Anderman 
Samhällsbyggnadschef Väg- och trafikchef 
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Förslag 6 
Vi är många som cyklar till centrum meri ofta är det svårt att hitta lediga cykelstSH. 
Jag föreslår att Ni kartlägger var cyklisterna vill parkera och där utökar antalet 
cykelställ. Det blir trevligare så ! 


