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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Gratis parkering i
Enköping
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om gratis parkering med p-skiva i
Enköping.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom till Enköpings kommun i augusti 2020 med förslag om
avgiftsfri parkering i centrala Enköping. Förslagsställaren anger att avgiftsfri
parkering och fler parkeringsplatser bidrar till ett mer attraktivt centrum.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen uppskattar att medborgare är engagerade i centrala Enköpings
utveckling. Det finns olika sätt att se på hur det ska gå till och i det här fallet med
avgiftsfri parkering så finns det en beslutad åtgärdsplan för parkeringsreglering i
centrala Enköping. Den beslutades i tekniska nämnden 2020-03-25 (TF2019/805).
Förslaget går även emot kommunens parkeringspolicy som kommunfullmäktige
beslutade om 2017 (KS2017/370). I den pekas det tydligt ut att Enköping ska ha
avgiftsbelagda parkeringsplatser i de mest centrala delarna av tätorten.
Förvaltningens bedömning är därför att medborgarförslaget avslås med hänvisning
till tidigare politiska beslut.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/554.

Jörgen Wihlner
Park- och gatuchef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagsställaren
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Enköpings kommun
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 9 augusti 2020 22:39
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Parkering i Enköping
Motivering
Det jag inte förstått i sammanhanget med att utveckla Enköpings centrala delar
är varför kommunen tar parkerings avgift på gator och torg.
Vi i Enköping borde göra som så många andra småstäder gör. GRATIS PARKERING,
mot P-skiva.
Detta är det första steget som kommunfullmäktige bör besluta för ett mer
attraktivt centrum och inte minst fler parkerings möjligheter!
Jag har tidigare för kommunfullmäktige föreslagit en parkerings yta eller p-hus
på gräsplan väster om Enköpings ån, nära Joar Blå samtidigt som kommunen
erbjuder mimigolfbanan plats invid nya badhuset.
Detta skulle göra även detta område mer attraktivt och trevligt.
Hälsningar

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2685243&frame=1
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-09-21
Kommunfullmäktige

Paragraf 102

Ärendenummer KS2020/554

Medborgarförslag - Gratis parkering i Enköping
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om gratis parkering i Enköping har inkommit den 10 augusti
2020.
__________
Kopia till:
Tekniska nämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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