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Samhällsbyggnadsförvaltningen               
Daniel Jäderland

Till Tekniska nämnden

Dnr TN 2021/0197
Datum 2021-09-20

Återrapportering av uppdrag nr 29 i Budget 2021 – Tekniska nämnden 
får i uppdrag att uppdatera kommunens cykelkarta och att från och med 
2021 inkludera enskild mark

Sammanfattning
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2020, KF § 7:5, särskilt uppdrag nr: 29, 
gavs Tekniska nämnden i uppdrag att uppdatera kommunens cykelkarta och att från 2021 inkludera 
enskild mark. Uppdraget är nu genomfört.

Beslutsförslag
Tekniska nämnden beslutar.

1. Tekniska nämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning av svar på 
uppdrag nr 29 i Budget 2021.  

2. Återrapportera svar på uppdrag nr 29 i Budget 2021, till Kommunfullmäktige.

Bakgrund
Föregående cykelkarta var från 2018 och innefattade inte enskild mark. Österåkers kommun växer 
där ett flertalet nya bostadsområden tillkommit som saknades på den tidigare cykelkartan från år 
2018 där även stigar och vägar på enskild mark behövde inkluderas i en ny uppdaterad cykelkarta.

Förvaltningens slutsatser
Österåkers kommuns cykelkarta finns nu i en uppdaterad version över Åkersberga med omnejd med 
de nya cykelvägar och bostadsområden som byggts de senaste åren. Kartan visar var det finns 
cykelvägar och cykelparkering, men även trevliga besöksmål och badplatser, samt hur långt man 
kommer i normal cykeltakt från Åkersberga centrum. Cykelkartan finns att hämta i pappersformat i 
kommunens servicecenter i Alceahuset, på Österåkers bibliotek i Åkersberga centrum alt går att 
laddas ner digitalt via kommunens hemsida.

Bilagor

1. Cykelkarta, uppdaterad och inkl. enskild mark, 2021-07-08
2. Utdrag från Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige (sid:7), 2020-11-23

Per-Olof Kroon Daniel Jäderland
Bitr. Samhällsbyggnadschef Tf. Infrastruktur- och anläggningschef
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- Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Kommunfullmäktige
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