
-Kh 
Ärende 3b - Svar på medbo rgarförslag 

Svar på m edborgarförslag nr 8/2017 - Närtrafikbuss till Lervik, 

Svar på m edborgarförslag nr 9/2017 - Närtrafikbuss till ångbåtsbryggan i Lervik, 

Svar på m edborgarförslag nr 12/2017 — Infartsparkering 

Svar på m edborgarförslag nr 15/2017 - Förlängning av gång- och cykelbana vid Östra Banvägen 
i Åkersberga 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

KS § 3: 7 Dnr. KS 2017/0084 

Svar på medborgarförslag nr 8/2017 - Närtrafikbuss till Lervik 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 8/2017 besvarat med hänvisning till att kollektivtrafikfrågor faller 
inom landstingets kompetensområde och att kommunen för en fordöpande dialog med 
Trafikförvaltnixigen inom Stockholms läns landsting för en förbättrad 
koUektivtrafikförsörjning i kommunen. 

Protokollsanteckning 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en protokollsanteckning 
Lervik är den enda brygga på fasda ndet i kommun där skärgårdstrafiken regelbundet 
trafikerar. 
Därför är det angeläget att busstrafik kommer till som trafikerar med anslutning till 
skärgårdstrafikens tidtabell. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Michael Solander (MP) lämnar en protokollsanteckning 
Miljöpartiet tycker att Medborgarförslaget är intressant och pekar på behov med hänsyn till 
Breviksbadet, Ångbåtsbryggan och barn & ungdomars trygghet i området. 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun 2017-02-23 föreslås att en 
närtrafikbuss till Lervik inrättas med avgångar några gånger om dagen/kvällen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:7. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandef örslag daterat 2018-02-20, reviderad 2018-03-12. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifa ll till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslag nr 8/2017 besvarat med hänvisning till att kollektivtrafikfrågor faller inom 
landstingets kompetensområde och att kommunen för en fordöpande dialog med 
Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting för en förbättrad 
kollektivtrafikförsörjning i kommunen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mic haela Fletchers (M ) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Forts. 

Justerandes signaturei Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-03-19 

Forts. KS § 3:7 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ' ^^^--^Utdragsbestyrkande 
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Narr» 

Q jag samtycker ti ll publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget 

Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens webbplats. 

Kontaktuppgifter 

Underskrift 
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Hej. 

Jag och min familj bor i Lervik. En stor önskan vore om detfonns en 
närtrafikbuss som kom några gånger om dagen/kvällen. Som kan ta barnen till 
och från skolan samt att jag själv kan ta bussen ner till centrum. Alla turer med 
egna bilen skulle kunna minskas för många genom att ta bussen. Som att det är 
förlängt upp till buss 622 på margretelundsvägen och för dåliga och mörka 
vägar utan belysnning eller trottoar s å blir turerna med bilen många. Många 
äldre som inte kör bil skulle en buss vara uppskattat. Det är även väldigt många 
barnfamiljer som bor i Lervik pe rmanent nu. Så rent säkerhetsmässigt så skulle 
en buss varo toppen för alla barn. En närtrafikbuss skulle inte bara underlätta 
utan även miljömässigt vara bra för alla. Samt tanken på att för andra kunna ta 
bussen ner till Lerviks brygga för att kunna ta en tur med Waxholmsbåten ut i 
skärgården, vi som ändå ska vara en av Sveriges bästa skärgårdskommuner. 

Mvh 


