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Samhällsbyggnadsförvaltningen                
Bengt Andersson 

Till Tekniska nämnden 
 

Datum 2021-08-19 
Dnr TN 2021/0077 

Medborgarförslag 3 2021 - Inför strikta undantag avseende regler för 
tomgångskörning 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att sätta upp skyltar med texten: 
Tomgångskörning förbjuden, stäng av motorn. 

Beslutsförslag 
Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen besluta 

1. Att bifalla medborgarförslaget vad gäller att utöka skyltningen vad gäller förbud mot 
tomgångskörning. 

2. Att avslå medborgarförslaget vad gäller föreslagen omfattning av skyltningen och dess exakta 
lydelse. 

 
Bakgrund 
I Österåkers kommun är tomgångskörning tillåten som mest i en (1) minut. Författaren av 
medborgarförslaget menar att detta inte följs utan att bilister står på tomgång mer än tillåten tid. 
Därför önskar denna att kommunen sätter upp skyltar utanför alla skolor, förskolor, äldreboende, 
idrottsanläggningar, i anslutning till Åkersberga station samt på samtliga allmänna parkeringar, stora 
som små, där man påminns om tomgångskörningsförbudet. 

Förvaltningens slutsatser 
All skyltning som utförs av kommunen skall fylla sitt syfte. Efterlevandet av 
tomgångskörningsförbudet skulle troligen inte öka med den skyltning som medborgarförslaget 
lägger fram. Den omfattning av tomgångskörning som förslagsställaren beskriver delar inte heller 
samhällsbyggnadsförvaltningen. I och med att bilparken förnyas och blir mer elektrificerad och 
fordons som drivs med fossila bränslen har ett så kallat start/stopp system som innebär att motorn 
slås av automatiskt när fordonet inte rullar, så är detta ett problem som successivt minskar. 

Kommunen avser dock att komplettera med skyltning om förbjuden tomgångskörning vid infarterna 
till Åkersberga där så saknas. 

Bilagor 
1. Medborgarförslag 3/2021 – Inför strikta undantag avseende regler för tomgångskörning 

2. Protokollsutdrag, Miljö- och Hälsoskyddsnämnden 2021-08-24, § 5:9 
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Per-Olof Kroon  Daniel Jäderland 
Bitr. samhällsbyggnadschef   Tf. Infrastruktur- och anläggningschef  
  
___________ 
Expedieras 

- Kommunstyrelsen 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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