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§ 110

Medborgarförslag om ändrade parkeringstider
Dnr KS/2021:385
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Medborgaren föreslår att parkeringstiderna i Sunnes centrum utökas med 2
timmar så att 2 timmars parkering blir 4 timmars parkering, att 3 timmars
parkering blir 5 timmars parkering. Detta för att hinna handla i alla butiker
inom tidsramen för parkering.
Parkeringstiderna har kommit till för att hålla ett flöde på parkeringarna i
centrum, för att gynna handlarna genom att kunderna lätt hittar parkering
nära butikerna.
Frågan har tagits upp med Mitt Sunne, som inte höll med förslagsställaren
utan vill behålla de parkeringstider som är idag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2021-06-14
Tekniska handläggarens tjänsteskrivelse 2021-08-26
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Tekniska enheten

Justerare

Utdragsbestyrkare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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Medborgarförslag om ändrade parkeringstider
KS/2021:385
Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Medborgaren föreslår att parkeringstiderna i Sunnes centrum utökas med 2
timmar så att 2 timmars parkering blir 4 timmars parkering, att 3 timmars
parkering blir 5 timmars parkering. Detta för att hinna handla i alla butiker
inom tidsramen för parkering.
Parkeringstiderna har kommit till för att hålla ett flöde på parkeringarna i
centrum, för att gynna handlarna genom att kunderna lätt hittar parkering
nära butikerna.
Frågan har tagits upp med Mitt Sunne, som inte höll med förslagsställaren
utan vill behålla de parkeringstider som är idag.

Utredning av ärendet
Parkeringstiderna som finns i centrum idag uppkom för att det ska finnas
ett flöde på parkeringsplatserna. Detta då platserna inte ska kunna tas upp
av personer som bor eller jobbar i centrum och för att det ska bli möjligt att
hitta parkeringsplatser nära butikerna.
Frågan om längre tider togs upp på möte med Mitt Sunne den 19/8 2021
där flera av handlarna i centrum deltog. De ställde sig tveksamma till
förslaget, då det finns en rädsla för att det kommer bli svårare att hitta
lediga parkeringar nära butikerna när folk parkerar längre tider. De
föredrar därför att behålla tiderna på parkeringarna som finns idag.
Ekonomiska konsekvenser

Ingen påverkan.

Postadress
Sunne kommun
45. Tekniska enheten
686 80 Sunne

Besöksadress
Sunne
Boställsvägen 3

Telefon
Vxl 0565-16000
0565-16363

Internet
sunne.se
elisabeth.andersson1@sunne.se

Giro och org nr
744-2684
21200-1843
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Barnkonventionen

Ärendet berör barn. En barnkonsekvensanalys bör göras i enlighet med
FN:s barnkonvention.
☐Ja ☒Nej
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2021-06-14
Tekniska handläggarens tjänsteskrivelse 2021-08-26

Leif Jansson
Tf Enhetschef
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Tekniska enheten

Elisabeth Andersson
Teknisk handläggare
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