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Sammanträdesdatum 
ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-08-17 

Justerandes sign. 

Au§ 132 Dnr KS 286/2013, KS 0087/2016 

Yttrande, medborgarförslag angående korttidsparkering 
närmare ICA-Kopparhallen, Barbro Resare 

Ärendebeskrivning 
Barbro Resare inkom den 9 oktober 2013 med medborgarförslag angående fler 
k01ttidsparkeringar närmare ICA-Kopparhallen. Kommunfullmäktige beslutade vid 
sammanträde den 10 oktober 2013 § 72 hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Dåvarande näringslivschefTomas Larsson inkom, utifrån gemensam utredning med 
kommunen, Trafikverket, Bergslagens kommunalteknik samt Bergslagens miljö
och byggförvaltning, med förslag till yttrande över medborgarförslaget daterat den 
7 november 2014. I förslaget till yttrande angavs att diskussion förts under 2012 
med Trafikverket om fler parkeringsplatser mellan träden utefter Bergmästaregatan 
men det då framkommit att den befintliga stenbeläggningen inte är avsedd för 
parkering och i det fall parkering skulle anläggas, krävdes byte av både bärlager 
och plattor samt uppskyltning, avgränsning mot gående med mera. Bergslagens 
kommunalteknik angav att de ansåg nya parkeringsplatser utmed Bergmästaregatan 
skulle förfula området samt att det i dagsläget finns tillräckligt med 
parkeringsplatser. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 19 februari 2015 § 3 
åten emittera ärendet med anledning av tveksamheter i det föreslagna yttrandet som 
ansågs behövas utredas vidare för att klargöra om det går att skapa fler 
parkeringsplatser utmed Bergmästaregatan. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till yttrande daterat den 

8 augusti 2016. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun

fullmäktige anta föreliggande förslag till yttrande över medborgarförslag rörande 

fler parkeringsplatser närmare ICA-Kopparhallen, innebärande att inga nya 

parkeringsplatser skall anläggas längs Bergmästaregatan eller på Malmtorget. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Uldragsbestyrkande 
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Till kommunfullmäktige i Ljusnarsberg 

Medborgarförslag 
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Motion 
angående korttidsparkeringar, närmare ICA- Kopparhallen 

Det verkar alltmer som om ett par korttidsparkeringsplatser skulle behövas, 
belägna närmare !CA-butiken på Bergmästaregatan. 
Vi är ju numera hänvisade till att mestadels uträtta våra postärenden i ICA
Kopparhallens förbutik. Ärenden som i allmänhet inte tar lång tid. 
Pakethämtning inte att förglömma - paket som kan vara tunga! 

Dessutom bjuder det emot för den som har svårt att ta sig fram till fots att 
behöva ta en längre väg än nödvändigt vid just ko1itidsärenden. 

Jag önskar motionen vidarebefordrad till kommunstyrelsen för beredning. 

Kopparberg 2013-10-08 

I 

~4'60 ·:p~~ 
(Barbro Resare) 
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Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag angående korttidsparkeringar, 
närmare ICA-Kopparhallen. 

I medborgarförslag från Barbro Resare, föreslås att fler korttidsparkeringar inrättas intill lCA
Kopparhallen. Se bilagt medborgarförslag. 

En diskussion togs upp under 2012 med Trafikverket om fler p-platser mellan träden efter 
Bergmästaregatan för att underlätta korttidsparkering i området kring ICA-Kopparhallen. Det 
kom då fram att den stenbeläggning som finns där inte är avsedd för parkering och det skulle 
i så fall eventuellt behöva bytas både bärlager och plattor samt kostnader för uppskyltning, 
avgränsning mot gående mm. Ett förslag lämnades till kommunstyrelsen i november 2012 
om inrättande av 2 nya p-platser för korttidsparkering mellan träden efter 
Bergmästaregatan. 
BKT (Bergslagens KommunalTeknik) ansåg att de nya p-platserna skulle förfula området och 
att det redan finns tillräckligt med p-platser i området. Utöver iordningsställande av p
platserna skulle även ett beslut av BMB (Bergslagens Miljö och Bygg) krävas angående de 
lokala trafikföreskrifterna. BKT föreslog att hinder skulle sättas upp i form av cykelställ eller 
pol lare. 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-21, § 275 att inte inrätta fler p-platser utan istället 
sätta upp pollare eller liknande för att förhindra felparkeringar efter Bergmästaregatan. 
Dessa pollare utreds fortfarande av BKT. 

Kommunen planerar inte idag att inrätta en parkering på Malmtorget eller fler p-platser 
efter Bergmästaregatan. 

Kopparberg den 7 november 2014 

För Ljusnarsbergs kommun 

........ .. 
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Tomas Larsson 
Näringslivschef 
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Ks § 275 
Au § 162 Dnr KS 022/2012 

Förslag på inrättande av parkeringsplatser på 
Bergmästaregatan 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Tomas Larsson har in.konunit med skrivelse daterad den 
6 november 2012 rörande inrättande av parkeringsplatser mellan träden 
på Bergmästaregatan utanför befintlig blomsteraffär. Efter 
kommunicering med Trafikverket, som är väghållare av akhiell 
vägsträckning, har dessa ställt som villkor att konummen förbinder sig att 
ta kostnader för arbetet att anlägga parkeringsplatser samt att ansvara för 
drift och underhåll under sju år. 

I skrivelsen anges fyra förslag enligt följande: 

Förslag 1: Konununen iordningställer parkeringsplatserna på 
Bergmästaregatan genom att sätta upp skyltar för korttidsparkering 
maximalt en timme. Kommunen utgår från att Bergslagens Konununal
tekniks arbete för planering och genomförande ingår i åtagandet till 
konununen. De framtida kostnaderna för markarbeten ingår i det års 
budget då markarbeten genomförs. Kostnad för detta förslag beräknas till 
cirka 6 000 kronor. 

Förslag 2: EnJigt förslag I med tillägg av att parkeringsplatserna målas 
upp. Kostnaden beräknas till cirka 10 000 kronor. 

Förslag 3: Konununen iordningsställer parkeringsplatser enligt förslag l 
med tillägget att nya plattor anläggs för att åstadkonuna en mer estetisk 
formgivning och utseende. Kostnaden för detta förslag beräknas till cirka 
45 000 kronor. 

Förslag 4: Förslaget till inrättande av nya parkeringsplatser på 
Bergmästaregatan avslås. 

Förslag 
Näringslivschef Tomas Larsson föreslår att konununstyrelsen beslutar enligt 
förslag 3 samt att kostnaden belastar kontot för kommunstyrelsens 
disponibla medel 2013. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmäirna utskottet beslutar att uppdra åt näringslivschef Tomas Larsson att 
undersöka kostnaden för att upprät1a hinder för parkering på aktuellt område 

Utdragsbeslyrl<ende 
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på Bergmästaregatan. Vidare beslutas att hänskjuta ärendet till 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
NäringslivschefTomas Larsson har in.kommit med kompletterande 
handling daterad den 16 november 2012 utifrån allmänna utskottets 
beslut. Handlingen anger att Bergslagens Konummalteknik föreslår två 
alternativa lösningar för att upprätta hinder för parkering i det aktuella 
området. 

Förslag I: Permanenta cykelställ monteras som passar in i miljön 
inklusive gjutning till en kostnad av cirka 16 000 kronor. 

Förslag 2: Gjutning av svarta pollare alternativt ett bågrör cirka en meter 
högt och tre meter långt till en kostnad av cirka I O 000 kronor. 

Förslag 
Näringslivschef Tomas Larsson föreslår kommunstyrelsen besluta att 
iordningsställa två parkeringsplatser enligt beskrivning i handling daterad 
den 6 november 2012 genom att sälta upp skyltar för korttidsparkering, 
maximalt en timme, samt nya plattor för att åstadkomma en estetisk 
formgivning till en kostnad av cirka 45 000 kronor. Kostnaden skall 
finansieras via kommunstyrelsens disponibla medel. 

Yrkanden 
Hans Hedborg (C) yrkar att kommunen iordningställer två parkerings
platser för personbilar utanför befintlig blomsteraffär på Bergmästare
gatan genom att sätta upp skyltar för korttidsparkering maximalt 
30 minuter till en kostnad av cirka 6 000 kronor. 

Natalie Ström (MP), med instämmande av Wiveca Stopp (S), 
Ewa-Leena Johansson (S), Gert Stark (S), Astrid Dahl (V) och 
Ingemar Javinder (S), yrkar att hinder for parkering på det aktuella omJådet 
skall upprättas genom gjutning av svarta pollare alternativt ett bågrör cirka 
en meter högt och tre meter långt till en kostnad av cirka 10 000 kronor. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Hans Hedborgs och Natalie Ströms med 
fleras yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Natalie Ströms med fleras yrkande. 

/I) 
()/(,! 

U!d<agsbesfyrkande 

3~ 
ju 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-02-19 

Juslerandes slgn. 

Kf § 3 
Kf § 92 
Ks § 252 
Au§ 194 Dnr KS 286/2013 

Yttrande över medborgarförslag rörande korttidsparkering 
närmare ICA Kopparhallen, Barbro Resare 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Barbro Resare inkom den 9 oktober 2013 med medborgarförslag angående 
korttidsparkeringar närmare ICA Kopparhallen. 

I medborgarförslaget angavs att det förefaller filmas ett behov av en 
korttidsparkering som är belägen närmare ICA Kopparhallen än de parkeringar som 
finns i dagsläget. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den I O oktober 2013 § 72 hänskjuta 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Näringslivschef Tomas Larsson har inkommit med förs lag till yttrande över 
medborgarförslaget daterat den 7 november 2014. I förslaget till yttrande anges att 
diskussion förts under 2012 med Trafikverket om fler parkeringsplatser mellan 
träden utefter Bergmästaregatan men det då framkommit att den befintliga 
stenbeläggningen inte är avsedd för parkering och i det fall parkering skulle byggas, 
krävdes byte av både bärlager och plattor samt uppskyltning, avgränsning mot 
gående med mera. Bergslagens Kommunalteknik ansåg att nya parkeringsplatser 
utmed Bergmästaregatan skulle förfula området samt att det i dagsläget fanns 
tillräckligt med parkeringsplatser. 

Förslag om parkeringsplatser enligt medborgarförslaget behandlades av 
kommunstyrelsen vid sammanträde den 21 november 2012 § 275 varvid beslutades 
att det inte skulle inrättas fler parkeringsplatser utan pollare eller liknande skulle 
sättas upp för att förhindra felparkeringar efter Bergmästaregatan. Dessa pollare 
utreds fortfarande av Bergslagens Kommunalteknik. 

I förslaget till yttrande anges att kommunen i dagsläget inte planerar att inrätta en 
parkering på Malmtorget eller fler parkeringsplatser utefter Bergmästaregatan. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Uldragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Yttrande över medborgarförslag angående korttidsparkering närmare ICA
Kopparhallen 

Inledning 
Barbro Resare inkom den 9 oktober 2013 med medborgarförslag angående fler 
korttidsparkeringar närmare ICA-Kopparhallen. Kommunfullmäktige beslutade vid 
sammanträde den 10 oktober 2013 § 72 hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Dåvarande näringslivschef Tomas Larsson inkom, utifrån gemensam utredning med 
konununen, Trafikverket, Bergslagens kommunalteknik samt Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning, med förslag till yttrande övei· medborgarförslaget daterat den 
7 november 2014. I förslaget till yttrande angavs att diskussion förts under 2012 med 
Trafikverket om fler parkeringsplatser mellan träden utefter Bergmästaregatan men det då 
framkommit att den befintliga stenbeläggningen inte är avsedd för parkering och i det fall 
parkering skulle anläggas, krävdes byte av både bärlager och plattor samt uppskyltning, 
avgränsning mot gående med mera. Bergslagens kommunalteknik angav att de ansåg nya 
parkeringsplatser utmed Bergmästaregatan skulle förfula området samt att det i dagsläget 
finns tillräckligt med parkeringsplatser. 

Konununfullmäktige beslutade vid sammanträde den 19 februari 2015 § 3 återremittera 
ärendet med anledning av tveksamheter i det föreslagna yttrandet som ansågs behövas utredas 
vidare för att klargöra om det går att skapa fler parkeringsplatser utmed Bergmästaregatan. 

Yttrande 
I tidigare förslag till yttrande har framkommit att utredning visat att stenbeläggningen på de 
aktuella områdena inte är avsedda för biltrafik och parkering. För att anlägga nya 
parkeringsplatser utmed Bergmästaregatan eller på Malmtorget, skulle det behövas nytt 
bärlager, nya plattor, omskyltning samt avgränsning mot gående. Dessutom skulle det krävas 
beslut av Bergslagens miljö- och byggnämnd om revidering av de lokala trafikföreskrifterna. 

Efter återremitteringen av ärendet till konununstyrelsen har ny utredning genomförts i samråd 
med Trafikverket, Bergslagens konununalteknik samt Bergslagens miljö- och byggförvaltning 
De1ma senare utredning fastslår vad som tidigare utredning konunit fram till. 

Vad som kan konstateras är att det i dagsläget finns två parkeringsplatser på 
Bergmästaregatan vid befintlig restaurang/pizzeria, en parkeringsplats för funktionsnedsatta 
strax söder om entren till ICA-Kopparhallen och två parkeringsplatser runt hörnet vid entren 
till ICA-Kopparhallen på Vinkelgatan och en stor parkering på baksidan av ICA
Kopparhallen. Vad gäller den senare parkeringen förhåller det sig på det vis att sträckan från 
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derma till befintlig hiss i ICA-Kopparhallen är kort, en sträcka som ungefär motsvarar 
sträckan nya parkeringsplatser utmed Bergmästaregatan alternativt på Malmtorget och entren 
till ICA-Kopparhallen. Därav kan behovet av ytterligare parkeringsplatser ifrågasättas. 

Syftet med ombyggnationen av Malmtorget var, enligt Trafikverket, att skapa en balans 
mellan biltrafik, gång- och cykeltrafikanter. Ett återtagande av yta från oskyddade trafikanter 
till bildtrafiken som anläggandet av nya parkeringsplatser innebär, går då emot det 
ursprungliga syftet med ombyggnationen. Därtill skulle två nya parkeringsplatser i anslutning 
till ICA-Kopparhallens entre utmed Bergmästaregatan skapa nya trafik.konflikter. Parkerade 
bilar skynuner sikten för framför allt barn. Bilar som skall fickparkera eller bilar som står och 
väntar på att parkerade bilar skall ta sig från parkeringsplatser, stoppar upp genomgående 
trafik och kan leda till omkörningar. 

Beträffande parkering på Malmtorget anser Bergslagens miljö- och byggförvaltning detta 
olämpligt med anledning av att det finns en lekplats på Malmtorget. Biltrafik i omedelbar 
närhet till en lekplats medför en ökad skaderisk för barn, i synnerhet gäller detta en parkering 
då denna är mycket förknippad med att fordon måste backas. Således skulle en parkering på 
Malmtorget skapa en trafikfarligare miljö för barn. 

I samband med den senaste utredningen anger Trafikverket på förfrågan om deras inställning 
till anläggandet och skötseln av nya parkeringsplatser utmed Bergmästaregatan, att skulle 
detta göras måste väghållaransvaret diskuteras. Trafikverket har tidigare förklarat att i de fall 
nya parkerings-platser anläggs utmed Bergmästaregatan skall väghållaransvaret övergå från 
Trafikverket till konununen, det vill säga Trafikverket vill inte ta ansvar för parkeringsplatser 
på 01m·åden som inte avses för detta ändamål. Ett konununalt öve1tagande av 
väghållaransvaret innebär att konununen påtar sig ansvaret för bland annat allmänt underhåll 
samt vintervägunderhåll för hela Bergmästaregatan. Detta konuner innebära stora kostnader 
för kommunen, kostnader som inte motiveras av att tillfredsställa ett tveksamt behov av 
ytterligare parkeringsplatser. 

Förslag 
Undertecknad föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande 
förslag till yttrande över medborgarförslag rörande fler parkeringsplatser närmare ICA
Kopparhallen, innebärande att inga nya parkeringsplatser skall anläggas längs 
Bergmästaregatan eller på Malmtorget. 

Anders Andersson 
Kanslichef 


