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Sofia Eneborg
Trafikplanerare
2017KSM0835.210
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Svar på motion om en bättrekollektivtrafik för
framtiden
Förslagtill beslut
Miljö- och s an-ihäUsbyggnadsutskottets förslagdll kommunstyrelsen förförslag
till komjTLunfuUmäktige.
Motionen anses besvarad.

Stadsbyggnads förvaltningen

S/ra Kopparberg
Stadsbyggnadschef

Chef
översiktsplaneringsenheten

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna läninade in en motton den 18 maj 2017 dll
kommunfullmäkdge om att Tyresö kommun ska ta fram ett styrdokument som
hanterar kollektivtrafiken. Socialdemokraterna föreslåratt en
kollekdvtrafikstrategi tas fram med åtgärderförbättradinfrastruktur inom
kommunen samt med andra aktörerutanförkommunen.
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Morionen remitterades till Stadsbyggnads förvaltningen och förslagetUgger i
linje med det arbete förvaltningen gör. Översiktsplanerings enheten koinmer
starta arbetet med en träfiks trategi under hösten2017.
Tanken med träfiks trätegin äratt den ska vara en hållbar strategi förTyresös
trafiksystem kopplat tUl en hållbar utveckling och den ska ta avstamp i
kommunens nya översiktsplan. Udffån de kommande inriktningsmålen som
träfiks trätegin ska innehålla tas sedan trafikplaner fram. Trafikplaner är
handlingsplaner med åtgärderföratt nå målen i trafiks trategin. Förvaltningen
ser att det finns behov av att arbeta fram åtgärdsplanersom exempelvis
parkeringsplan, cykelplan och gångplan. I och med efterfrågan av en
kollektivtrafikstrategi kan det finnas anledning att ta fram en
koUekdvtrafiksplan.
Kommunen, bådeTekniska kontoret och Stadsbyggnadsförvaltningen har
löpande träffar med Traflkförvaltningen på Stockhokns länslandsdng, Nobina
och Trafikverket. Där behandlas många av de åtgärdesfrågor som modon
stäUaren beskriver gäUande tillräcklig trafik, tillgänglighet, framkomlighet och
trygghet. Från och med oktober stärks den strategiska trafikplaneringen i
kommunen, då komnier det finnas två trafikplanerare på den strategiska
översiktsplaneringsenheten.

Vision om hur kommunen ska utvecklas
Den mest attraktiva,.. .

ÖversiktsplanförTyresökommun 2035
Planeringsinnktningföratt nåvisionen

Trafikstrategin
yianenngsinriktning av kommunen trafikplanering

Trafikplaner
Åtgärdsplanerför att uppnåtrafiks trate^ns mål
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lUustration, arbetsgångförarbetet med strategisk trafikutveckling.

tyresökoTrmin

