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Ks § 200

Motion om fler parkeringsplatser vid kommunhuset
– förslag till svar
Dnr 2019/23-109
Daniel Johnsson (SD) har 23 januari 2019 lämnat in en motion om fler parkeringsplatser
vid Västerviks kommunhus. Motionären vill ge ett uppdrag om att öka antalet
parkeringsplatser vid kommunhuset.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 7 juni 2019 ett förslag till yttrande på
motionen. Förvaltningen skriver att förslaget att tillskapa ytterligare parkeringsplatser
vid kommunhuset är väl motiverat utifrån den kända bristen på parkeringsplatser i
området kring kommunhuset.
Förvaltningen har sedan tidigare identifierat behovet av parkeringsplatser och detta
hanteras inom ramen för uppdraget att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Syrenen
och Stadsparken. Planarbetet har bland annat som syfte att utreda trafiksituationen i
området med lösningar för biltrafik, gång- och cykel samt parkeringar. I planprocessen
har en förprojektering genomförts där olika lokaliseringar för ytterligare
parkeringsplatser utretts. Bland dessa lokaliseringar har även föreslagen placering i
motionen setts över och konstaterats vara ett bra alternativ för tillskapandet av fler
parkeringsplatser i området. Förprojekteringen ligger till grund för det fortsatta
detaljplanearbetet och genomförandet av detaljplanen kommer att innebära att fler
parkeringsplatser tillkommer vid kommunhuset.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 juni 2019 anse
motionen besvarad, då förslaget om att öka antalet parkeringsplatser vid kommunhuset
hanteras inom befintligt planuppdrag för kvarteret Syrenen och Stadsparken.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit
yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 juni 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 102
Motion inkommen 23 januari 2019
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Motion om fler parkeringsplatser vid
kommunhuset – förslag till yttrande
Motionen
Daniel Johnsson (SD) har 23 januari 2019 lämnat in en motion om att bygga fler
parkeringsplatser vid Västerviks kommunhus. Motionären vill ge ett uppdrag om att öka
antalet parkeringsplatser vid kommunhuset. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning och yttrande (Kf § 102)
Motionären skriver att parkeringssituationen vid kommunhuset i dagsläget är ohållbar.
Antalet parkeringsplatser möter inte den efterfrågan som finns hos personal, besökare
och förtroendevalda som har sammanträden och övriga ärenden. Konsekvensen av detta
blir synlig genom att grannar och intilliggande gator till kommunhuset får massvis med
bilar parkerade längs vägarna i villaområdet och utanför sina hus, vilket för dom blir en
betydande olägenhet.
Motionärens förslag är att man ska ta i anspråk en del av gräsytan bakom kommunhuset
enligt rödmarkerat område (se bilaga) för att bygga fler parkeringsplatser med en väg in
och parkeringar på båda sidor med syfte att maximera effektiv yta för att förbättra
nuvarande situation och tillgodose den efterfrågan som finns. Hänsyn ska tas till
vegetationen närmast mot stadsparken i söderriktning. Ett ”Gunnebostaket” bör avskilja
bilarna mot gräsplanen som skydd vid aktiviteter på gräsplanen med samma funktion som
befintligt staket har som redan finns på platsen vid elbilsparkeringen.

Förslag till yttrande
Enheten för samhällsbyggnad har fått ovanstående motion till kommunstyrelsen att
besvara. Förslaget att tillskapa ytterligare parkeringsplatser vid kommunhuset är väl
motiverat utifrån den kända bristen på parkeringsplatser i området kring kommunhuset.
Behovet av parkeringsplatser i området har identifierats sedan tidigare hos Enheten för
samhällsbyggnad och hanteras inom ramen för uppdraget att ta fram en ny detaljplan för
kvarteret Syrenen och Stadsparken. Planarbetet har bland annat som syfte att utreda
trafiksituationen i området med lösningar för biltrafik, gång- och cykel samt parkeringar. I
planprocessen har en förprojektering genomförts där olika lokaliseringar för ytterligare
parkeringsplatser utretts. Bland dessa lokaliseringar har även föreslagen placering i
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motionen setts över och konstaterats vara ett bra alternativ för tillskapandet av fler
parkeringsplatser i området. Förprojekteringen ligger till grund för det fortsatta
detaljplanearbetet och genomförandet av detaljplanen kommer att innebära att fler
parkeringsplatser tillkommer vid kommunhuset.
Enheten för samhällsbyggnad bedömer att föreslaget uppdrag enligt motionen om att öka
antalet parkeringsplatser vid kommunhuset hanteras inom befintligt planuppdrag för
kvarteret Syrenen och Stadsparken.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
-

att lämna yttrande enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag rörande motion om
fler parkeringsplatser vid kommunhuset.

Ulf Kullin
Förvaltningsledare

Daniel Niklasson
Samhällsbyggnadschef

Fanny Hansson
Planarkitekt

Bilaga: Kf § 102 Motion om fler parkeringsplatser vid kommunhuset (Dnr 2019/23-109)
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