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Ovriga narvarande Enligt ftirteckning

Ordfdrande

Justerande

Organ

Sammanhadesdatum

Oatum fdr
anslags uppsattande

FOrvaringsplats
fdr protokollet

Underskrift

Gunnar Karlsson (S) och Dick Larsson (C)

ftirvaltningen 2012-06-19 kl 15.00

Pennlert

Karlsson (S)

Justeringen har tillkannagivits genom anslag

Kommunfullm?iktige

20t2-06-13

20t2-06-t9

Kommun

Ko

SAM MANTRAD ES P ROTOKO LL
Sammantrddesdatum

2012-06-13

Folkets Hus Nyniishamn 20 12-06-13, kJ 19 :00 -22:0 5

Enligt ftirteckning

Datum f6r
anslags nedtagande

Sida

1(43)

Parasrafer 1,4g_172

n (c)

Utdragsbestyrkande

Pennlert

2012-07-tl
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Sammantradesdatum

2012-06-13 sida

20(43)

Msn
G-aDafgard KfC 159
Akten

r44t20r0-060

Svar pA motion om byg.gande av gAng- och cykelvfig
utmed vilg 225 mellan 6smo och bpAngbro

Arendebeskrivning

I en motion till kommunfullmiiktige fr6n Lena Dafg6rd, Sorundanet, som
inkom 28 april 2010, ftjreslis att Nyniishamns kommun tar ansvar ftir att det
byggs en ging- och cykelbana utmed liinsviig 225 mellanOsmo och
spingbro samt att kommunen i ftirsta hand arbetar aktivt ftjr att hitta
l<isningar pi finansiering genom t.ex. Trafikverket, EU-bidrag alternativt att
kommunen finansierar byggandet av g6ng- och cykelbanan. Motioniiren
p&pekar att utbyggnad av g6ng- och cykelbana bland annat mdjliggdr att barn,
ungdomar och vuxna kan gA och cykla p6 ett siikert siitt och blir darmed
mindre beroende av biltransporter.

Milj6- och samhtillsbyggnadsniimnden beslutade 24 januari2}r2, $ 20, avgett
yttrande 6ver motionen.

Arendet redovisas i kommunstyrelseftirvaltningens skrivelse den2 april2012.

Fdrslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ftireslar kommunstyrelsen ftiresli
kommunfullmiiktige besluta att motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsen har behandlat ?irendet den23 maj z}l2,Ks $ 133.

Kom m u nstyrelsens fiirs lag til I kom m u nfu ll md ktige

Kommunstyrelsens arbetsutskott ftireslSr kommunstyrelsen ftiresli
kommunfullmiiktige besluta att motionen anses besvarad.

Yrkanden

Lena Dafgird (SN) yrkar bifall till motionen.

Leif Stenquist yrkar bifall till kommunstyrelsens fdrslag

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KorrarraulrruLLMAKTIGE SAM MANT RAD ES P ROTO KO LL
Sammantredesdatum

2012-06-13 sida

2r(43)

Kf $ 1s9

Propositionsordning

Ordftiranden (S) stafler ftirslagen under proposition och konstaterar diirefter
att kommunfullmiiktige beslutar att bifalla liommunstyrelsens ftirslag.

Kommunfullmdktiges beslut

Sommunfullmziktige beslutar bifalla kommunstyrelsens ftrslag och anser
diirmed motionen besvarad.

Reservationer

Lena Dafgdrd (sN) och Rolf Aberg (sN) reserverar sig mot beslutet.
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svar pa motion- Byggande av ging- och cykerbana utmedvdg 225 frin 6smo iiil SpAngbro

Fcirslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskou ftireslir kommunstyrelsen fiireslA
kommunfullmiiktige besluta att motionen anses besvarad.

Arendebeskrivning
I en motion till kommunfullmdktige fr6n Lena Dafg6rd, Sorundanet, som inkom
28 april 2010, ftiresl&s att Nyniishamns kommun tai ansvar ftr att aet uygg, .rr'
g*g- och cykelbana utmed ltinsviig 22s mellanosmo orr, sp*gu.o ru,riiutt
kommunen i ftrsta hand arbetar at<iivt ftir att hitta lcisningur pa dnansiering
genom t.ex. Trafikverket, EU-bidrag altemativt att kommlunen finansierar
byggandet av gdng- och cykelb**. Motioniiren pipekar utt utuyggnad av gang-
och cykelbana bland annat mdjriggcir att barn, ungao*u, oct vuxiitan ga i.h
cykla p6 ett siikert siitt och blir ddrmed mindre beioende av biltransportei

Remiss
Milj6- och samhtillsbyggnadsniimnden beslutade 24 januariz0lz,$ 20, att anta
milj6- och samhtillsbyggnadsftirvaltningens synpunkter som sitt ynrande.

I yttrandet konstateras att m6nga olyckor har genom flren skett p6 det statliga
vtignEitet i kommunen, friimst p6 vdg 73 ochvig225. Kommunen uppmtirksammar
Trafikverket om siikerhetsbrister i de fall sidana inte redan iir kiinda.
Trafiksituationen l?ings viig225 iir viil kiinda ftir b&de kommunen och Trafikverket
och tas upp i m6nga olika sammanhang. Dessa mdten har bland annat lett till att en
ftirstudie kommer att genomftiras fiir korsningen mellan v?ig225 och viig SZO lfrrfariaBarkmansviig).

J{byggnad av ging- och cykelviigar bdr ske si att sammanhiingande str6k erh6lls som
i ftirsta hand friimjar barns skol- och fritidsresor samt vuxnas arbetsresor. Striickor
som ingir i utpekade regionala str6k prioriteras ocks6. utbyggnad av g&ng- och
c"ykelbanor utmed det statliga viigniitit iir i fiirsta hand en up-p"git fttr irairkverket.
Onskemilen iir minga bed;i Nyiashamns kommun och i owiga kommuner i liinet.
Prioritering gdrs i samrid med Trafikverket, kommunerna och-l?insstyrelsen och
ftyl! objekt tas upp i "Liinsplan fiir regional transportinfrastruktur i Stockholms
liin". Motsvarande behovssammanstiillning och prioritering ftlr kommunen finns i
"Ging- och cykelplan ftirNyn?ishamns kommun Z0ll-.

Telefon Telefax
Receptionen

08-520 680 00 vx 08-520 102 40

Bankgiro Pluscho
620-0216
829-9158 63 45-3

www.nynashamn.se

Bes6ksadress Leveransadress

Floravdgen 6149 81 NYNASHAMN Stadshusplatsen 1



<.r\- &
Birgitta Elvis
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Kommunen har kontinuerlig dialog med Trafikverket och pitalar brister ochftirhand lar om o I ika trafi kstikerhetiitgiirder ocrr rrnunririitie."vrrj, 6r ans6kerkommunen om medfinarsiering fr6n irafikverket ftir att kunna vidta
trafi ks?ikerhetshdj ande atgdrdei pfl kommunens viign?it.

Kommunen bdr i ftirsta-hand &tgarda de brister och behov som finns p6 detkommunala viigniitet ul1fr-un dei prioritering som finns i ko*.un.ns Ging_ ochcykelplan och Tillgflnglighetsplan. Dessa pLn., finns att H* pa Nyntishamns
komm-uns webbplats: 

. Milj<i- ochsamhiillsbyggnadsniimnd"nhu@tbyggnad",avg6ng-och
cykelv?igniitet inom Nyn?ishamns och osmo tiitorf och framhallit att en utbyggnad av
Hiig: och cykelviigniitet mellan 6smo och springbro uo, sil" ramordnat medftirbiittringsitgarder pi vtig 225.IJtifrhndessa^ftirirtsattninlar bedoms en utbyggnadenligt motionen inte vara aktuell inom dverskidlig tid. . 

Q'- -

Kom m u nstyrelsefcirvaltn in gens syn pun kter
Kommunstyrelseftirvaltningen instiimmer i milj <i_ och
samhiillsbyggnadsniimndens yttrande och ftireslir att motionen anses besvarad.

it J^(i t"t / ,)(l* r-tl"-'<-tS

Susanne Wallgren
Utredare

Bilagor:
1. Motionen, 2010-04-29
2. Miljd- och samhailsbyggnadsniimndens yttrande, 2012-0r-24, $ 20


