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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Tillåt parkering dagtid på
Nämndhusets parkering
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget att öppna parkeringen vid
nämndhuset för allmänheten.

Beskrivning av ärendet
Det har kommit ett medborgarförslag till tekniska nämnden i juni 2020 som önskar
tillåta allmänheten att använda parkeringen intill kommunhuset även dagtid under
vardagarna. I dagsläget är det tillåtet för allmänheten att använda parkeringen
under helger samt mellan klockan 17-07 på vardagar.
Under 2019 genomfördes en översyn för att ge förslag till åtgärder och förändringar
i Enköpings parkeringssystem. I åtgärdsplanen, som tekniska nämnden antog i
mars 2020, föreslås bland annat att parkeringen intill kommunhuset omvandlas till
allmän parkeringsplats.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att medborgarförslaget kan bifallas
eftersom planen för parkeringsytan vid kommunhuset är att omvandla den till en
allmän parkeringsplats. Förvaltningen behöver först se över detaljplanen eftersom
parkeringsytan är uppdelad i fastighetsmark och tomtmark. Det påverkar hur stor
yta som kan upplåtas till en allmän parkering.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/400.
Katarina Härner
Fastighetschef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
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Fastighetsförvaltare
Enköpings kommun
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 18 maj 2020 05:04
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Enköping
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Tillåt parkering dagtid på Nämndhusets parkering
Motivering
Eftersom parkeringen för anställda på Nämndhuset numera inte används i ngn
större omfattning, så kan den kanske gå användas dagtid av kommunens invånare?
I dag är det tillåtet mellan 17-07 samt helger, vilket uppskattas, men med
tanke på att det är så gott som helt tomt även dagtid, så skulle det uppskattas
med utökningen!
Att stå där i dag innan kl 17 ger oftast en bot, eftersom p-bolag lika nitiskt
bevakar parkeringen trots ödelagd verksamhet

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2661185&frame=1

2020-06-16

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-06-08
Kommunfullmäktige

Paragraf 76

Ärendenummer KS2020/400

Medborgarförslag - Tillåt parkering dagtid på
Nämndhusets parkering
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om att tillåta parkering dagtid på Nämndshusets parkering
har inkommit den 18 maj 2020.
__________
Kopia till:
Tekniska nämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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