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Medborgarförslag om ny besöksparkering vid vårdcentralen 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

- Bifalla medborgarförslaget om att skapa ny besöksparkering vid vård-

centralen.  

- Avslå förslaget att köpa fastigheten Lärkan 11. 

- Köp av fastigheten Lärkan 13 för 300 000 kronor och där skapa park-

eringsplatser. Medel anvisas ur konto 027 till kommunstyrelsens för-

fogande. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 
Annika Eriksson har sänt in ett medborgarförslag om ny besöksparkering 

vid vårdcentralen, enligt bilaga. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2011, § 83, överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

 

VD Anders Nilsson Älvsbyns Fastigheter AB har yttrat sig i ärendet. 

 

Annika Eriksson föreslår att kommunen köper fastigheten Lärkan 11 och 

skapar en besöksparkering för de som ska till Vårdcentralen, Sjukgymna-

stiken och Ugglans äldreboende. Förslagsställarna menar också att den be-

fintliga parkeringen är väldigt liten och besökare har ofta behov av närhet 

till byggnaden på grund av funktionsnedsättningar/sjukdom/hög ålder. 

 

VD Anders Nilsson anser att det inte löser problemet med ”närparkering” 

genom att köpa Lärkan 11 och bygga en parkering där, då den parkeringen 

skulle hamna mer än 100 meter från Vårdcentralens entré. Det skulle dess-

utom bli ett dyrt parkeringsalternativ. Vidare anser Nilsson inte att parker-

ingsproblemet är akut. Det har blivit mycket bättre än tidigare sedan inför-

ande av begränsad parkeringstid på parkeringen. Tidigare har det varit pro-

blem då personal ofta parkerat sina bilar hela dagar i anslutning till entré-

erna. Älvsbyns Fastigheter AB utreder andra lösningar både på befintlig 

tomt och andra alternativ för att kunna täcka eventuellt ökade behov av 



 

 

parkeringar. 

 

Förslag till beslut 

Avslå medborgarförslaget om ny besöksparkering vid vårdcentralen genom 

att köpa fastigheten Lärkan 11 och på den skapa parkeringar. 

 

Älvsbyns Fastigheter AB utreder andra lösningar både på befintlig tomt 

och andra alternativ för att kunna täcka eventuellt ökade behov av 

parkeringar. 

 

Kommunstyrelsen 

Ordföranden redovisar kalkyl och kostnadsförslag som lämnats in av VD 

Anders Nilsson, samt nytt förslag att köpa fastigheten Lärkan 13 för 

300 000 kronor och där skapa besöksparkeringar.  

 

Ajournering 

Kommunstyrelsen beslutar att ajournera sammanträdet. Förhandlingarna 

återupptas efter ca 5 minuter. 

 

Lars Andersson, Älvsbyns Fastigheter AB, informerar om fastigheten 

Lärkan 13. Tomten beräknas rymma ca 20 parkeringsplatser. 

 

Ordföranden yrkar bifall till medborgarförslagets avsikter att skapa ny 

besöksparkering samt avslag till förslag att köpa fastigheten Lärkan 11. 

 

Ordföranden föreslår vidare köp av fastigheten Lärkan 13 för 300 000 

kronor och där skapa parkeringar. Medel anvisas ur konto 027 till kom-

munstyrelsens förfogande. 

 

Harry Nyström (v) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

_____ 
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