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KS § 3:8 Dnr. KS 2017/0085 

Svar på medborgarförslag nr 9/2017 - Närtrafikbuss till 
ångbåtsbryggan i Lervik 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 9/2017 besvarat med hänvisning till att kollektivtrafikfrågor faller 
inom landstingets kompetensområde och att kommunen för en fordö pande dialog med 
Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting för en förbättrad 
kollektivtrafikförsörjning i kommunen. 

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

Michael Solander (MP) lämnar en protokollsanteckning 
Miljöpartiet tycker att Medborgarförslaget är intressant och pekar på behov med hänsyn til l 
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 som åker vidare från Favoriten till Lerviks brygga, inrättas. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:8. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförsl ag daterat 2018-02-20, reviderad 2018-03-12. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-01-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifal l till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslag nr 9/2017 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 
koUektivtraftkförsörjning i kommunen. 

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

Justerandes signature Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 3:8 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturei j^r Utdragsbestyrkande 
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Skickas titt: 
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Förslag (endast ett ämne)* 
O 

A.nfttb cj 
Beskrivning* 

L. ^ \ VC 

Namn * 

Q jag samtycker til l 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 

H 

E-postadress 

Underskrift 

Ört och datum' 

Namnteckning* 

Namnförtydliganda* 
, I 

* Obligatoriska uppgifter 
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Jag har vuxit upp dom senaste 50 åren i denna fina 
roslagskommun och är glad att ni vill profilera den mer som 
skärgårdskommun. Tex att invånare och besökare kan nyttja 
våra fina badplatser genom badbussarna. En pärla som dock 
tyvärr är outnyttjad är ångbåtsbryggan i Lervik. Genom att 
låta närtrafiken åka vidare från Favoriten till Lerviks brygga 
eller närliggande väg skulle man från Åkersberga centrum 
kunna på ett enkelt sätt ta sig ut i vår fina skärgård. Något 
som skulle uppskattas av både invånare och besökare. Detta 
skulle kunna gynna affärer (pic-nic mat) Waxholmsbolaget 
och ge kommunen bra PR som skärgårdskommun. 

Mvh 


