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Medborgarförslag – Måla ut linjer för att 
underlätta parkering på Kvarnberget 
Dnr TFN-2013-1267     Dpl 71 

 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 
Avslå Therese Holms medborgarförslag om att måla ut linjer för att underlätta 
parkering på Kvarnberget och att göra om kantstensparkeringen mitt emot 
Ölmegatan 5 till snedparkering. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Therese Holm att 
kommunen ska måla parkeringsrutor utmed gatorna på Kvarnberget. Hon föreslår 
även att kommunen gör om kantstensparkeringen mitt emot Ölmegatan 5 till 
snedparkering. 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni att översända medborgarförslaget till 
teknik- och fastighetsnämnden för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 september 2013. 
Karta. 
Kommunfullmäktiges protokoll den 17 juni 2013. 
Therese Holms medborgarförslag den 22 maj 2013. 
 
Ärende 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Therese Holm att 
kommunen ska måla parkeringsrutor utmed gatorna på Kvarnberget. Hon föreslår 
även att kommunen gör om kantstensparkeringen mitt emot Ölmegatan 5 till 
snedparkering. Anledningen till detta är att det redan från början är brist på 
parkeringsplatser på Kvarnberget och man parkerar med onödigt stort utrymme 
mellan fordonen så att det inte får plats så många. Hon menar även att bristen på 
rutor gör att bilister parkerar för nära korsningar och busshållplatser. 
 
Detta är en synpunkt som kommer in till teknik- och fastighetsförvaltningen med 
jämna mellanrum och från olika stadsdelar. Förvaltningen har som mål att ha 
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målade rutor på de parkeringsplatser där vi tar ut avgift. Vi är inte riktigt i hamn 
med det målet ännu då det saknas målning i bland annat Viken. 
Utöver de sträckor där vi tar ut avgift har vi uppskattningsvis mellan 25 och 30 mil 
villagator runt om i kommunen och vi har varken resurser eller intentioner att måla 
parkeringsrutor på dessa sträckor. 
 
När det gäller korsningar så finns det generella parkeringsregler i 
trafikförordningen och de målar vi ytterst sällan ut. Det är upp till varje bilist att 
klara av att göra bedömningen hur långt 10 meter är.  
 
Vid busshållplatser målar vi i undantagsfall en gul linje på den sträcka där det är 
förbjudet att parkera. Detta sker uteslutande på platser där bussförarna upplever att 
det är problem. Där vi inte målar är det trafikförordningen som styr och återigen 
upp till bilisterna att göra bedömningen 20 meter (före hållplatsmärket) eller 5 
meter (efter hållplatsmärket). 
 
Beträffande kantstensparkeringen mitt emot Ölmegatan 5, så är inte gatan 
tillräckligt bred för att göra snedparkering. En snedparkering kräver i stort sett 
samma utrymme längdmässigt som en parkering vinkelrätt in från gatan, det vill 
säga ca 5 meter. Ölmegatan är bara ca 8 meter bred på detta ställe vilket skulle 
innebära att utrymmet som blir kvar att köra på när bilar står parkerade där blir 
alldeles för litet. 
 
Med anledning av ovanstående anser förvaltningen att medborgarförslaget ska 
avslås. 
 
 
 
Hans Wennerholm Andreas Rudsvik 
Teknik- och fastighetsdirektör Enhetschef 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Therese Holm 
Jan Bergqvist, Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Andreas Rudsvik, Teknik- och fastighetsförvaltningen  
Torbjörn Frykstedt, Teknik- och fastighetsförvaltningen 


