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Svar på medborgarförslag nr 7/2022 - Bygg en säker

övergång/undergång mellan Skånsta och Söra i allmänhet och
Akers Friskola i synnerhet

Kommunstyrelsens beslut

Avslå medborgarförslag nr 7/2022 med hänvisning till att vägområdet är inom
statligt Vägområde.

Protokollsanteckning

Sofia Almgren (S) lämnar en skriftlig protokollsanteckning.

Vi delar initiativet som är taget i medborgarförslaget. Socialdemokraterna vill se

att kommunen tar kontakt med Trañkverket för att undersöka möjligheterna
för att skapa trygga Vägövergångar vid Skånsta norra och vid Bo backens stall.

Sofia Almgren (S)

Kenneth Johansson (MP) lämnar en skriftlig protokollsanteckning.

Miljöpartiet instämmer i den ansvarsbild som finns mot Trañkverket, men
beklagar att ingen ytterligare åtgärd föreslås för att underlätta för gående och
cyklister i det aktuella området. För oss i Miljöpartiet är det självklart att alla

säkert ska kunna gå och cykla, inte minst elever till sin skola..

Kenneth Johansson (MP)

Peter Nummert (RP) lämnar en skriftlig protokollsantecknjng.

Roslagspartiet biträder Socialdemokraterna och anser att över/undergången är

viktig och uppmanar förvaltningen att ligga på Trafikverket i ärendet.

Roslagspartiet föreslår också att en budgetpost för samfmansiering (med
Trafikverket) planeras till budget 2024.

Peter Nummert (RP)

Sammanfattning

I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 4 april 2022
föreslås att en planskild passage över eller under mark ska anläggas mellan
Skånsta och Akers Friskola. Anledningen är att man anser att dagens
trañkutfdrmning i höjd med busshållplats Skånsta norra, inte möjliggör för en
trañksäker passering av Väg 276. Därför menar man att avsaknaden av en
trañksäker passage är något som också hindrar tillgängligheten mellan
bostadsområdena. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att åtgärd över eller

under Väg 276 ska avslås, med hänvisning till att berörd Vägsträclming är inom
statligt vägområde och tillhör Trañkverket.
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Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-12-12

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-18.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att avslå

medborgarförslag nr 7/2022 med hänvisning till att vägomrâdet är inom
statligt Vägområde.

Soña Almgren (8), Peter Nummert (RP) och Kenneth Johansson (MP) yrkar
bifall till Michaela Fletchers yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Förslagsställaren

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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