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Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2019-02-18 
Dnr KS 2019/0051-100 

Medborgarförslag nr 6/2019 - Buss Lervik - Åkersberga Centrum 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2019-02-15 föreslås att kommunen ser 
till att en buss trafikerar Lervik - Åkersberga Centrum. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 6/2019 medges väckas och remitteras till Kommunstyrelsen som på 
delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av f örslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms inte primärt falla inom det kommunala kompetensområdet men att 
det står kommunen fritt att i kontakt med Region Stockholm, verka för en utökad busstrafik el ler 
på egen hand inrätta icke-konkurrerande busslinjer. 

Kollektivtrafiken ombesörjs av Region Stockholm och AB Storstockholms Lokaltrafik (SL). 
Kommunen har dock rätt att inrätta egna icke-konkurerande busslinjer. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande den övergripande 
trafikpolitiken samt att Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens ekonomiska ställning. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 6/2019 

ardner Ingela Gardner 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Skickas till: 

Kurnmumuiimäkiige i Österåkers kurnmun 
Kommunkansliet 
184 86 Äkersberga 

Medborgarförsiag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Buss Lervik 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2013 -02" ! 5 
Mun 

KS tZeiyoD j/ 

Beskrivning 
Med tanke pITatt många barn har tvångsplacerats i skolor i centrum så skulle det vara bra att det 
gick en si buss nertill lervik och tillbaka till centrum. Detta skulle underlätta för väldigt många. Inte 
bara för barnen men även för många vuxna. Vi har en buss 622 som går från margretelundsvägen 
men den bussen går inte förbi våran närmaste affä r Favoriten. Så om man nu ska ta bussen för att 
handla måste man åka till centrum samt gå en bra bit från margretelundsvägen hem igen. Så en 
buss som trafikerar centrum Lervik vore toppen. 

Namn * 
Alexandra Jensen 

g Jag samtycker til! publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförsiag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget. 


