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Sammanträdesdatum
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Plats och tid
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2020-06-03
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KF-salen, Kommunhuset, klockan 09.30-13.10
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Marijo Edlund (S) ordförande
Reinder Nispeling (L)
Jim Larsson (S)
Lars Wilhelmsson (C)
Jenny Landernäs (M)
Sigrid Moser-Nyman (SD)

Övriga deltagande

Sekreterare Linnea Sten, kommunsekreterare Carina Iwemyr, teknisk chef
Carina Elliott, § 60 projektledare Ulrika Johansson.

Närvarorätt

Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Jim Larsson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 3 juni 2020 klockan 13.10

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

60

………………………………………………………………………

Linnea Sten
Ordförande

………………………………………………………………………………………………………

Marijo Edlund (S)
Justerande

………………………………………………………………………………………………………

Jim Larsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Tekniska nämnden § 60

Sammanträdesdatum

2020-06-03

Anslaget uppsättes

2020-06-03

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Linnea Sten
Utdragsbestyrkande

2020-06-25
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TN § 60
Lokal trafikföreskrift gällande korttidsparkering på Vegagatan vid
fastigheten Eldsboda 1:286 i Hallstahammar Dnr 308/20
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 19 maj 2020 att ICA Matkassen i
Hallstahammars centrum avser att börja med hämtning av matkassar och onlinebeställningar från butiken. För att detta ska fungera smidigt har de framfört
en önskan om att tre nära belägna parkeringsplatser görs om till korttidsparkering. ICA matkassen har också önskat att få hyra dessa parkeringsplatser, samt
sätta upp egna skyltar vid parkeringsplatserna där det framgår att platsen är reserverad för hämtning av ICA online och ICAs matkasse. Parkeringsplatserna
är idag reglerade genom lokal trafikföreskrift 1961-2014:415 som anger 3timmars parkering under dagtid måndag till fredag klockan 08.00-18.00 och
lördag klockan 08.00-15.00.
Förvaltningen föreslår en ny lokal trafikföreskrift som reglerar dessa tre parkeringsplatser till 10-minuters parkering. Tillägget som föreslås anger att 10minuters regeln ska gälla dygnet runt alla dagar. Genom att göra en ny lokal
trafikföreskrift kan kommunens parkeringsvakter utdela parkeringsanmärkning
om någon parkerar längre tid än tillåtet på de tre parkeringsplatserna.
Berörd parkeringsplats är detaljplanelagd som allmän plats, gata eller torg, genom detaljplan 67 Hallstahammars centrum. Regleringen innebär att platsen
ska vara allmänt tillgänglig och att den som huvudregel inte kan bokas eller
hyras. Vem som helst får parkera på parkeringsplatsen så länge man följer
allmänna trafikregler och de lokala regler som beslutats för platsen genom lokal
trafikföreskrift. Därav går det inte att säga att enbart besökare till ICA får
använda parkeringsplatsen. Förvaltningen föreslår istället att de skyltar ICA vill
sätta upp vid parkeringsplatserna likställs med en annonsplats för att annonsera
sin hämtning av matkassar och online beställningar.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 maj 2020 § 48.
Tekniska nämnden beslutar
att med stöd av 10 kapitlet 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) införa lokal trafikföreskrift enligt följande:
Tre parkeringsplatser på Vegagatan vid fastigheten Eldsboda 1:286, belägen
söder om Vegagatan, väster om Terminalgatan och norr om Åkerigatan får
fordon parkeras i högst 10 minuter i följd. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna
eller parkera där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt
trafikförordningen (1998:1276), enligt en till ärendet tillhörande bilaga.
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Forts TN § 60
I samband med att föreskriften träder i kraft upphör de delar av föreskrift 19612014:415 som reglerar parkering för de tre ovan nämnda parkeringsplatserna att
gälla.
Beslutet ska träda i kraft den 4 juni 2020.
Paragrafen uppläses och förklaras omedelbart justerad.

__________
Exp till: Projektledare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

