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Antagande av trafik- och mobilitetsstrategi för Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar förslag till Trafik- och mobilitetsstrategi i enlighet med
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 20 december 2021.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra kommunstyrelsekontoret göra redaktionella
förändringar i Trafik- och mobilitetsstrategin.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen planerar för en stor befolkningsökning som innebär att fler människor ska använda
infrastrukturen. Trafik- och mobilitetsstrategin pekar ut inriktningen för hur transportsystemet ska
utvecklas med en tidshorisont till år 2040. Syftet med strategin är att ange en planeringsinriktning för
hur kommunen ska bidra till Sveriges klimatmål om nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045, hur
kommen ska nå ökad tillväxt genom utveckling av vägar, kollektivtrafik, pendlarparkeringar och gångoch cykelinfrastruktur, samt hur infrastrukturen ska bli mer tillgänglig för alla människor för att skapa
en förbättrad och trygg livsmiljö.

Beslutsunderlag
§15 KSAU Trafik- och mobilitetsstrategi
Tjänsteutlåtande avseende antagande av förslag till Trafik- och mobilitetsstrategi för Norrtälje
kommun
Bilaga 1 Trafik- och mobilitetsstrategi

Beslutande sammanträde
Protokollsanteckningar
Camilla Rydstrand (MP) lämnar in följande protokollsanteckning:
Miljöpartiet hade gärna vetat se ett större inslag av frågor rörande samhällsskydds- och beredskap.
Vi har en trafiksituation och en vägstruktur delar av Norrtälje stad och vissa av tät- och centralorterna
som riskerar att vara problematiska ur framkomlighetssynpunkt i händelse av en större olycka,
exempelvis Färsna och Vigelsjö som har bara en enda in- och utfart till ett eller flera stora
bostadsområden. Vi hade också gärna sett en mer offensiv strategi för att reducera buller och
trafikstörd miljö då vi uppfattar att innehållet i nuläget i första hand fokuserar på att minska
tillkommande.
Yrkanden
Robert Beronius (L) yrkar att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att göra erforderliga redaktionella
ändringar i Trafik- och mobilitetsstrategin.
Ulrika Falk (S), Per Lodenius (C), Robert Beronius (L), Göte Vaara (KD), Staffan Tjörnhammar (M)
och Camilla Rydstrand (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MeetingDate

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag med Robert Beronius (L) tilläggsyrkande, och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget.
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