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svar pa motion om byggande av gang- och cykerbana
utmed vdg 542 mellan Grodby och Sunnerby

Arendebeskrivning
I en motion till kommunfullmiiktige fr6n Lena Dafg6rd, Sorundanet, daterad 9
augusti 2010, fiireslis att Nyn?ishamns kommun tar ansvar fijr att det byggs
gnng- och cykelbana utmed liinsviig 542 mellanGrddby och Sunneruy samt att
kommunen i ftirsta hand arbetar aktivt fijr att hitta losningar pi finansiering
genom t ex Trafikverket, EU-bidrag alternatiw att kommunen finansierar en
utbyggnad.
Motioniiren pipekar att trafiken 6kar pi ltinsv?ig 542 ochfordonstrafikanterna
ofta kdr ftjr fort. Enligt motioniiren medftjr trafrken inskriinkningar i rdrligheten
ftir oskyddade trafikanter som bor och r<ir sig i omridet. Motionaren anser att
kommunen miste ta initiativ till att bygga en g6ng- och cykelbana mellan
Grddby och Sunnerby.

Remiss
Milj6- och samhaillsbyggnadsntimnden beslutade 24 januai2012, g 2l att
ftiresl6 kommunstyrelsen ft)resli kommunfullmaktigl afi motionen anses
besvarad och afl ftirvaltningen fbr i uppdrag att kont-akta markiigare l6ngs den
aktuella
striickan samt att utreda ftrutsiittningarna frir att bygga en g6ng och cykelviig
utmed ltinsvtig 542 mellan Grcidby och Sunnerby.

Niimnden konstaterar att trafiksiikerheten p6. gator och viigar i kommunen iir
mycket viktig oavsett vagtyp, vtighillare och viigens liige-I kontakt med
Trafikverket pitalar kommunen kontinuerligt siikerhetsbrister, i de fall de inte
redan 6r kiinda, diskuterar olika utformningar och finansieringar. Kommunen
sdker varje 6r medfinansiering fr6n Trafikverket f6r olika
trafi ksiikerhetshcij ande obj ekt pi det kommunala v?igniitet.
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G6ng- och cykelbanor 6r viktiga och bidrar ftirutom till fiirbtittrad
trafiksiikerhet och miljti till dkad tillgringlighet och rdrlighet ftir oskyddade
trafikanter. I ftirsta hand bdr str6k som ga[ir barns skol-"och fridsresor samt
wxnas arbetsresor prioriteras. Strtickor som tir utpekade som regionala str6k
har ocksi hdg prioritet.
Utbyggnad av g&ng- och cykelbanor utmed det statliga viigniitet iir i ftjrsta
hand en uppgift ft)r Trafikverket. 0nskem6len ar m6iga, ifrynashamns
!ory"" och dvriga kommuner i ltinet. prioritering g6-rs'i samr&d med
Trafikverket, kommunerna och liinsstyrelsen och prioriterade objekt tas upp i
"I,iinsplan ftir regional transportinfrastruktur i stockholms lan,,. Motsvarande
prioritering ftir itg?irder liings kommunens gatuniit finns i kommunens G6ng-
och cykelplan och Tillgdnglighetsplan som finns att liisa pi Nyniishamns
kommuns webbplats : www.nynasharnn.se/trafi kochvagai. Kommunen b6r i
ftirsta hand itgiirda och finansiera de brister o"h b.h*m finns p6 det
kommunala vtignlitet utifrin den prioritering som finns i kommunen g6ng-
och cykelplan samt tillgdnglighetsplan.

Komm unstyrelsefiirvaltningens synpun kter
Kommunstyrelseft)rvaltningen har ingen annan uppfattning iin miljci- och
samhiillsbyggnadsnlimndens beddmning. Diirmed ftireslir-ftirvaltningen att
motionen ska anses besvarad och att miljd- och samhiillsbyggnadrna*rrd.n
fEr i uppdrag att kontakta markiigare liings den aktuella stiatkan samt att
Itlgdu f<irutsiittningarna f6r att bygga en g6ng- och cykelviig utmed liinsviig
542mellan Grddby och Sunnerby.

Barn- och utbildningsniimnden har behandlat 2irendet den29 mars2012 $ och
beslutat

Kom m u nstyrelsefci rva ltn i n gens fci rs lag ti | | besl ut

Fcirslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ftireslir kommunstyrelsen ftjreslA att
kommunfu llmiiktige beslutar

1. Uppdra milj<i- och samhiillsbyggnadsniimnden att kontakta markiigare
liings den aktuella strtickan samt att utreda fiirutsiittningarna ftir att
bygga en gang och cykelv?ig utmed lEinsviig 542 mellan Grddby och
Sunnerby.

2. Motionen anses besvarad.
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Kommunstyrelsen har behandlat iirendet den 1g apfil2012,$ 1r2.

Komm u nstyrelsens fcirs lag ti | | kom m u nfu I lmd kti ge

Kommunstyrelsen ftiresl&r kommunfullmiiktige besluta

1. lnna.u milj<i- och samhiillsbyggnadsniimnden att kontakta markiigare
liings den aktuella strtickan samt att utreda ftjrutsiittningarna ftr ati
bygga en gang och cykelvtig utmed liinsviig 542 mellaiGrddby och
Sunnerby.

2. Motionen anses besvarad.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Ordftiranden (S) lAmnar f6lj ande protokollsanteckning :

vi vill gdra fullmiiktige uppmiirksamma p6 att kontakter togs med
fastighetsiigarna redan 2005 i iirendet, men att det vid det tillfiillet inte gick att
komma dverens med samtliga fastighetsiigare.

Yrkanden

Leif stenquist (FP), Anna Ljungdell (S), Hany Bouveng (M), Eva Danstedt
Branting (MP) och whille Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
ft)rslag.

Lena Dafgird (SN) och Dick Larsson (c) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

ordftranden (S) staller f<irslagen under proposition och finner diirefter att
kommunfullmtiktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens ftirslag.
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Komm unfullmdktiges beslut
Kommunfu llmiiktige beslutar

l. uppdra milj6- och samhiillsbyggnadsniimnden att kontakta
markiigare l?ings den aktuella strtickan samt att utreda
ftirutstittningarna ftir att bygga en g6ng och cykelvEig utmed liinsviig
542 mellan Grddby och Sunnerby.

2. Motionen anses besvarad.

Reservationer

Dick Larsson (c), Rolf Aberg (sN) och Lena Dafgerd (sN) reserverar sig
mot beslutet.
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