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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag om parkeringsfrågan på 
Parkskolan, 

att medborgarförslaget med detta avslås.

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om parkeringssituationen vid Parkskolan inkom den 3 
februari 2022. 

I medborgarförslaget skrivs;

”Enligt gamla protokoll har hämtning och lämning varit ett problem under många 
år. Både för skolbussen som ständigt genererar påminnelseutskick från 
skolledningen om att vi föräldrar endast får parkera på därför avsedd plats. Men 
även och framför allt at situationen blir trafikfarlig för våra barn då alla möjliga 
och omöjliga ytor blir belamrade med bilar som gör komplicerade manövrar. Det 
innebär att i synnerhet för de barn som tar sig hem på egen hand så är det inte 
tydligt var som är säkert att röra sig och var det inte är det.
Med hänvisning till ovanstående så yrkar vi på att denna problematik ses över 
ytterligare. Förutom skolhämtning/-lämning under dagen är situationen lika dålig 
eller ännu värre under kvällar och helger.

Förslag:
Den östra stigen/cykelvägen som går bredvid grusplanen och slutar /börjar vid 
nuvarande parkering öster om FB-hallen är inte nödvändig då det finns en nyare 
och finare cykelväg direkt öster om förskolans lokaler.

Gör därför om den nämnda östra stig till parkeringsyta. Antingen hela sträckan 
fram till den norra cykelvägen längs med skogen eller en något kortare sträcka i 
syfte att inte skapa någon ny naturligt trafikerad väg runt skolmiljön. Ytan framför 
FB- hallens ingång på södra sidan kan också gå att göra om. Den snurrgunga och 
andra parksaker som finns där kan möjligtvis bli mer nyttjade om de i stället 
placeras på exempelvis västra sidan av FB-hallen i stället.”

I svaret konstateras att det inte är möjligt att göra parkeringar enligt önskemålet i 
medborgarförslaget.

Att göra om ytan framför FB hallen innebär att man får ta bort en cykelparkering 
och lekutrustningen som föreslagits flyttas till baksidan. Det är inte aktuellt att ta 
bort cykelparkeringen då det minskar möjligheten att parkera cyklar vid FB hallen 
och skolan. 

Lekutrustningen används en hel del utanför skoltid av medföljande barn i 
samband med aktiviteter i FB hallen. Det blir även svårt att få plats med mer 
lekutrustning på skolgården. Så det är inte aktuellt att flytta lekutrustningen. 
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Att utöka parkeringen öster om FB hallen är inte helt oproblematiskt då det 
påverkar det miljön för de boende utmed gång och cykelstigen som idag har en 
skyddande ridå bestående av träd och buskar mellan sina trädgårdar och 
skolgården. Även om det finns en alternativ cykelväg så är det synd att ta bort 
cykelvägar som används. 

Att bygga ut en parkering i den storleken som är föreslagen är dessutom kostsamt 
och så stora projekt måste tas upp i budgetförhandlingarna för att vara med och 
prioriteras ibland kommunens alla andra projekt. Så därför är det inte möjligt att 
genomföra medborgarförslaget inom den närmaste tiden.

Med hänvisning till svaret ska medborgarförslaget avslås.

Teknisk chef Lars Skeppås föredrar ärendet.

Yrkanden
Irene Oskarsson (KD) och Anita Walfridsson (M) yrkar bifall till allmänna 
utskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2022-02-03
Tjänsteskrivelse, 2022-06-08
Förslag till svar på medborgarförslag, 2022-08-09
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-06-13

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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