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0 österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-02-12 

KS § 2:5 Dnr. KS 2017 /0162 

Svar på medborgarförslag nr 10/2017 - Anläggning av gång- och 
cykelväg på Röllingbyvägen nr 8-58 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 10/2017 besvarat med hänvisning till att objektet finns med i 
beslutad investeringsbudget 2018. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 2 maj 2017, föreslås att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anlägger en gång- och cykelväg längs Röllingbyvägen nr 8-58 
som får samma karaktär som på Hantverksvägen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-01-31, § 2:5. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-01-23. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall til l planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
medborgarförslag nr 10/2017 besvarat med hänvisning till att objektet finns med i beslutad 
investeringsbudget 2018. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 österåker 
Jojtotj 

Skickas tili: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

ÖSTERÅKER ('"M.-AUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2017 -05- i 2 
D.rtr: , / i ks éfon/otU h 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Anläggning av gång och cykelväg på Röll ingbyvägen nr.8-58 
Beskrivning* 

För att öka tryggheten för både bilis ter, fotgängare och cyklister önskar 
flertalet boende i området att kommunen fortsätter anläggandet av gång 
och cykelväg av samma karaktär som på Hantverksvägen. 
I dagsläget uppstår förvirring för samtliga parter kring hur vägen ska 
disponeras på ett säkert och smidigt sätt. 

Namn * 
Stella Vadelius 

H Jag samtycker till 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 

Adress* Postadress* 

Mobil 

Underskrift 

Ort och datum* 

Namnteckning* 

österåkers kommun j 184 86 Åkersb erga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | komraun@osteraker.se | www.osteraker.se 

Sida I av I 



Bilaga: Karta Röllingbyvägen nr„ 8-58 
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Röllingbyvägen nr 8-58 markerad med svart linje. Rosa sträckning är befintlig cykelväg. Hantverksvägen 
markerad med lila linje färdigställdes 2016 men har ännu inte lagts in i kartlagret. 

Enligt förslagställaren. Även taget beslut. 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-02-12 

KS § 2:6 Dnr. KS 2017/0184 

Svar på medborgarförslag nr 13/2017 - Parkering för EU-mopeder i 
Åkersberga centrum 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 13/2017 besvarat med hänvisning ti ll de åtgärder som gjorts under 
sommar och höst 2017 avseende bland annat motorcykel- och mopedficka på Stat ionsvägen. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 13/2017 avser tillskapande av parkering för EU-mopede r klass 1 i 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-01-31, § 2:6. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-01-23. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall ti ll planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
medborgarförslag nr 13/2017 besvarat med hänvisning till de åtgärder som gjorts under 
sommar och höst 2017 avseende bland annat motorcykel- och mopedficka på Station svägen. 

Michael Solander (MP) yrkar bifall ti ll motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yr kande eller 
enligt Michael Solanders (MP) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M ) yrkande röst ar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 11 ja-röster och 2 nej-röster 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Kommunkansliet 

Åkersberga Centrum. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2018-02-12, §2:6 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

L Patrik Ferm X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf X X 

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger J ohansson - Hans H. X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

ÖP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson -

RP Hans Hellberg X 

MP Jonas Jonsson -

Resultat 11 2 -



o Österåker 
IV2..> 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åke rsberga 

nedborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Parkering för EU moppe i centrum 
Beskrivning* 
I centrum finns det parkeringsplatser för EU moped i parkeringsgarag. 
Dessa platser räcker inte till dagtid. Det är för få platser. 

Kvällstid vill många föräldrar med mig inte att våra ungdomar vistas i 
garagen. Dock är vi många som har ungdomar som tränar kvällstid, t ex 
på Gym och Motion på Statiosvägen 23. Nu har kommunen börjat bötfälla 
EU mopeder utanför detta gym samtidigt som vi via kommunpolis får rådet 
att inte låta våra ungdomar vistas i centrum och absolut inte i garagen. 

G 
Narran * 
Pernilla Rylander 

11 Jag samtycker t ill 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 

Adress* Postadress* 

Telefon* Mobil 

E-postadress 

Underskrift 

Ort och datum* 

* Obligatoriska uppgifter 

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se 

Sida I a v I 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-02-12 

KS § 2: 7 Dnr. KS 2017 /0192 

Svar på medborgarförslag nr 14/2017 - Utbyggnad av Roslagsbanan 
till Skärgårdsstad 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 14/2017 besvarat med hänvisning till det fortsatta arbetet med 
Transportstrategin och kommunens arbete för att öka andelen som åker kollektivt. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun 2017-06-02 föreslås att 
Roslagsbanan byggs ut till Skärgårdsstad vi a angiven sträcka och föreslagna stationer. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-01-31, § 2:7. 
- Michaela Fletchers (M) ordförande förslag daterat 2018-01-23. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrka r bifall till planarbetsutskotte ts beslutsförslag innebärande att anse 
medborgarförslag nr 14/2017 besvarat med hänvisning tall det fortsatta arbetet med 
Transportstrategin och kommunens arbete för att öka andelen som åker kollektivt. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Kommunka nsliet 

Justerandes gnaturer Utdragsbestyrkande 



15 Österåker 

Skickas till: 
Kornmunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkers berga 

Medborgarförslag 

'W>/> 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

201? - 06- 0 1 
D.nr: / 

KS & öfr/btft 

Förslag (endast ett ämne)* 

Utbyggnad av Roslagsbanan till Skärgårdsstad 

§yggancf(Fav dubbelspårig järnvägslinje från TäljÖ / Gottsunda med tunnel 
under Svinningevägen och 276:an/genom vägreservatet för 
"Röllingbyleden" vidare under 276:an vid Isättraviksavfarten och med 
slutstation Skärgårdsstad vid avfart från Isättraviksvägen. 
Nya stationer vid Sockenvägen ( nya Willys), Smedby, Skånsta, Solberga 
och Skärgårdsstad. 
Motivering: Stor del av marken för ändamålet finns redan inköpt av 
kommunen. Byggande av nya bostäder kan byggas utmed järnvägen, i 
linje med kraven i "Sverigefqtfhandlingen" och på ett sätt som ger mindre 
belastning av biltrafiken än annan exploatering för nya bostäder [ 

t))U'bhi\ pw SÖW ér&.v\$tttfY'ésRV" *} S tu o 
fctii S-to C/ - b / Q* r<Uj km 
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[3 Jag samtycker till 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 . 

Ko n taktu p pg äfte r 

Underskrift 

österåkers kommun i 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 81000 | Fax 08-540 8! 0 20 { koinmiin@osteraker.se j wvvw.osteraker.se 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-02-12 

KS § 2:8 Dnr. KS 2017/0246 

Svar på medborgarförslag nr 17/2017 - Bind ihop kommunen med 
kollektivtrafik 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 17/2017 besvarat med hänvisning till fortsatt dialog med 
Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landsting, som är ansvarig för kollektivtrafiken i länet. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun 2017-09-01 föreslås att 
kommunens olika delar binds ihop med en busslinje med angivna stationer. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-01-31, § 2:8. 
- Michaela Fletchers (M) ordförande förslag daterat 2018-01-23. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall til l planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
medborgarförslag nr 17/2017 besvarat med hänvisning till fortsatt dialog med 
Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landsting, som är ansvarig för kollektivtrafiken i länet. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Kommunkansliet 

Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
n/i» it-

Skickas tiil: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersb erga 

Medborgarförslag 

ÖSTERÅKBRS KOIVJMU :M 
KOMMUNSTYRELSEN 

20i? - H9 0 i 
Dnr: " TT 

Cl) 

Förslag (endast ett ämne)* 

SiMD IHOP kOMtoOiJSN V\eO KOLLSUTIUTII 
Beskrivning* 

St rbicAA-4-

Nam"*EiKAeo 1 -I & £ 0 i t) 0 K) 
|^Jag samtycker tili 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. 

SContakfyppgäfter 

Adress* f A 
postadress 

i- ' 1 

Underskrift 
Ort och-datum*.ing^ 

* Obligatoriska uppgifter 

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga j Tel 08-540 81000 | fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se j www.osteraker.se 

Sida I av I 



Bind ihop kommunen med kollektivtrafik 
Bakgrund, 
Att Österåkers kommun vill att vi åker kollektivt för att värna om miljön är känt för 
oss invånare. 
Däremot att vi tv ingas att alltid åka till Åkersberga station för att byta buss för oss 
som tex bor i Ma rgretelund och arbetar eller går i skolan runt Skånsta kanske är 
mindre känt. 
Detta innebär en för lång restid för att det kollektiva resandet blir attraktivt och vi 
använder bilen vilket ökar på trängsel och högre miljöpåverkan. 
Åtgärd, 
En lösning kan vara att sätta in en buss 633X och 623X som går i h ögtrafik med 
avgång tex från Åkersberga stn 633X 06.20, 06.40, 07.00, 07,20, 07,40, 08.00 körväg 
Åkersberga station-Fjärilsvägen-Margretelundskolan-Margretelundcentrum (på 
vägen) Fjärilsvägen-Skånsta-Oxenstiernasväg-Norrgårdsvägen-Åkersberga stn. 
623X Eventuellt samma tider men körväg mot Norrgårdsvägen-Skånsta-Fjärilsvägen-
Margretelundsskolan-Margretelundscentrum (på vägen)-Fjärilsvägen-
Åkersbergastation. 
Eftermiddagen kör samma linjer med bör jan runt 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 
16.40,17.00 
På detta sätt binder vi samman kommunens bägge delar och underlättar för alla 
resenärer till skolor och arbeten samt fritidsaktiviteter. Detta gynnar också 
miljötänket i Öst eråkers Kommun. Tiderna är ungefärliga och kan justeras så de 
passar arbetsplatser och skolor. 
Rikard Hervidsson 

v 


