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Roslagspartiets motion nr 14.  ”Syfte: Upprätta förslag till gång och 
cykelväg utmed en del av Generalsvägen i Österskär”

Bakgrund/Orsak:
Kommunen har inom det aktuella detaljplaneområdet, exploaterat mark för förskole-
verksamhet, varvid behovet av en gång och cykelväg aktualiserats i förskolans närområde.  

Österskärs Vägförening (ÖVF), som har huvudmannaskapet i området, anser att anläggande 
av en gång och cykelväg i detta fall huvudsakligen är till för att skapa en säker skolväg för 
förskolebarnen till och från de aktuella förskolorna och att detta är en kommunal uppgift. 
Kommunens ansvar är att svara för att barnen har en likvärdig och trafiksäker väg till och från 
skolorna oavsett om det finns ett kommunalt eller enskilt huvudmannaskap. 

Kommunens trafikplanerare anser däremot att det är ÖVFs ansvar att anlägga gång och 
cykelvägen.

Föräldrarna upplever att barnens säkerhet i detta fall faller mellan stolarna och att ingen vill ta 
sitt fulla ansvar.

I Österåker ligger de flesta skolor och förskolor utmed kommunala vägar, och där är det 
numera en självklarhet att det finns både gång och cykelväg till och från skolorna. 
Alla förskolor är att betrakta som en "kommunal verksamhet" även om de drivs i privat regi. 

Det är inte rimligt att kommunen agerar på olika sätt när det gäller barnens säkerhet på grund 
av att man har enskilda vägföreningar inom många områden i kommunen. Barnens säkerhet 
måste få gå före besparingar och snäva kommunala direktiv. Likställdsighetsprincipen bör i 
detta fall överväga till fördel för barnens säkerhet.

Roslagspartiet yrkar:

att: Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunens trafikplanerare att inom gällande 
detaljplan omedelbart starta planering för byggandet av en gång och cykelväg framför 
förskolorna på som ligger på Generalsvägen, mellan Österskärsvägen och Badvägen. 
Sträckningen är markerad på den bifogade kartskissen.
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