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Dnr KS/2017:262

Ställplatser för husbilar i Väderstad - motion från Moderaterna - svar
Bakgrund
Moderaterna har genom Monika Gideskog (M), 2017-09-18 lämnat in en
motion om ställplatser i Väderstad. Förslagsställaren föreslår en enklare
form av ställplatser för övernattning i centrala Väderstad.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till tekniska nämnden och tekniska
nämnden ställer sig positiv till förslaget med ställplatser för husvagnar i
Väderstad. Tekniska nämnden hänvisar även till att det är möjligt att
parkera på valfri parkeringsplats i Väderstad. Tekniska nämnden föreslår
att man under 2018 målar upp större rutor och placerar ut
informationsskyltar på plats vid förskolans parkering i Väderstad.
Beslutsunderlag
Missiv 2018-01-12
Tekniska nämndens beslut § 164/2017-12-14 med tillhörande missiv och
yttrande.
Kommunfullmäktiges beslut § 106/2017-09-19
Motion från nya Moderaterna
Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
___

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Moderaterna
Tekniska nämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(1)
Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2018-01-12

KS/2017:262

Handläggare

Carina Åsman
Tfn 0142-853 73

Kommunstyrelsen

Ställplatser för husbilar i centrala Väderstad - svar
Bakgrund
Moderaterna har genom Monika Gideskog (M), 2017-09-18 lämnat in
en motion om ställplatser i Väderstad. Förslagsställaren föreslår en
enklare form av ställplatser för övernattning i centrala Väderstad.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till tekniska nämnden och
tekniska nämnden ställer sig positiv till förslaget med ställplatser för
husvagnar i Väderstad. Tekniska nämnden hänvisar även till att det är
möjligt att parkera på valfri parkeringsplats i Väderstad. Tekniska
nämnden föreslår att man under 2018 målar upp större rutor och
placerar ut informationsskyltar på plats vid förskolans parkering i
Väderstad.
Beslutsunderlag
Missiv 2018-01-12
Tekniska nämndens beslut § 164/2017-12-14 med tillhörande missiv
och yttrande.
Kommunfullmäktiges beslut § 106/2017-09-19
Motion från nya Moderaterna
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
___
Beslutet skickas till:
Moderaterna
Tekniska nämnden
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör
Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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TEKN/2017:323

Husbilsparkering Väderstad - Remissvar till Ks

Bakgrund
Moderaterna har genom Monika Gideskog lämnat in en motion om
ställplatser för husbilar i centrala Väderstad. Tekniska nämnden har fått en
remiss från kommunstyrelsen som önskar svar senast 2017-12-31. I
motionen föreslås att ställplatser tillskapas på parkeringsplatsen vid skolan i
Väderstad.

Bedömning
Service- och teknikförvaltningen ser positivt på att fler vill besöka Mjölby
kommun, och att det därmed tycks finnas ett behov av att parkera även
husbilar. Nyligen färdigställdes en utbyggnation av parkeringsplatsen norr
om konditoriet i Väderstad. Parkeringsplatsen är tillåten att användas av alla
fordon, även husbilar, givet att man följer de parkeringsregler som finns.
För detta behövs ingen ytterligare skyltning, utan det är en generell regel
enligt trafikförordningen. Dessutom finns det också ställplatser för husbilar
vid golfbanan i Väderstad, som drivs av en privat aktör.
Den plats som föreslås i motionen visas med röd rektangel i bifogad
kartbild. Platsen tillhör fastigheten för skolan och är således kvartersmark.
Parkeringen är dock öppen dygnet runt vilket skulle göra det möjligt att
måla upp större platser för husbilar och även placera en informationsskylt
på platsen. I och med att parkeringsplatsens beläggning inte är så hög och
att det främst kan tänkas vara husbilar där under sommarmånaderna, då
aktiviteteten på förskolan är lägre, borde detta inte medföra några negativa
konsekvenser för verksamheten. Åtgärden bedöms kunna genomföras under
2018 när det är säsong för målningsarbeten igen.

Sammanfattning
Redan i dagsläget kan man parkera sin husbil på valfri
parkering där inte annat uttryckligen gäller, vilket
innebär att exempelvis parkeringsplatsen vid konditoriet
i Väderstad kan användas. Vid förskolan i Väderstad
finns dock parkeringsplatser med lägre beläggning,
vilket är ett alternativ till övriga parkeringsplatser. För
att även större fordon ska få plats målas större rutor upp
och informationsskyltar placeras på platsen. Vi föreslår
att det ska genomföras under 2018.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden föreslås besluta
Överlämna remissyttrandet till kommunstyrelsen

Tekniska nämndens beslut
Remissyttrandet överlämnas till kommunstyrelsen.
___
Beslutet skickas till

Justerandes sign

Akten
Kommunstyrelsen
Gatu-parkchef

Utdragsbestyrkande
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Yttrande
Service- och teknikförvaltningen

Datum

Diarienummer

2017-12-04

TEKN/2017:323

Handläggare

Joel Runn
Tfn 0142 - 856 29

Tekniska nämnden

Ställplatser för husbilar i centrala Väderstad - Yttrande
på remiss
Bakgrund
Moderaterna har genom Monika Gideskog lämnat in en motion om
ställplatser för husbilar i centrala Väderstad. Tekniska nämnden har
fått en remiss från kommunstyrelsen som önskar svar senast 2017-1231. I motionen föreslås att ställplatser tillskapas på parkeringsplatsen
vid skolan i Väderstad.
Bedömning
Service- och teknikförvaltningen ser positivt på att fler vill besöka
Mjölby kommun, och att det därmed tycks finnas ett behov av att
parkera även husbilar. Nyligen färdigställdes en utbyggnation av
parkeringsplatsen norr om konditoriet i Väderstad. Parkeringsplatsen
är tillåten att användas av alla fordon, även husbilar, givet att man
följer de parkeringsregler som finns. För detta behövs ingen ytterligare
skyltning, utan det är en generell regel enligt trafikförordningen.
Dessutom finns det också ställplatser för husbilar vid golfbanan i
Väderstad, som drivs av en privat aktör.
Den plats som föreslås i motionen visas med röd rektangel i bifogad
kartbild. Platsen tillhör fastigheten för skolan och är således
kvartersmark. Parkeringen är dock öppen dygnet runt vilket skulle
göra det möjligt att måla upp större platser för husbilar och även
placera en informationsskylt på platsen. I och med att
parkeringsplatsens beläggning inte är så hög och att det främst kan
tänkas vara husbilar där under sommarmånaderna, då aktiviteteten på
förskolan är lägre, borde detta inte medföra några negativa
konsekvenser för verksamheten.
Åtgärden bedöms kunna genomföras under 2018 när det är säsong för
målningsarbeten igen.

Postadress
Mjölby kommun
Service- och teknikförvaltningen
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen
11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-858 80

Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
tekniska@mjolby.se

Bankgironummer
791-9848

2(3)
Yttrande
Datum

Diarienummer

2017-12-04

TEKN/2017:323

Sammanfattning
Redan i dagsläget kan man parkera sin husbil på valfri parkering där
inte annat uttryckligen gäller, vilket innebär att exempelvis
parkeringsplatsen vid konditoriet i Väderstad kan användas. Vid
förskolan i Väderstad finns dock parkeringsplatser med lägre
beläggning, vilket är ett alternativ till övriga parkeringsplatser. För att
även större fordon ska få plats målas större rutor upp och
informationsskyltar placeras på platsen. Detta föreslås genomföras
under 2018.
Tekniska nämnden föreslås besluta
att överlämna remissyttrandet till kommunstyrelsen
Övriga upplysningar
Överförs till protokollet

Service- och teknikförvaltningen

Joel Runn
Trafikingenjör

AnnKristin Rådberg
Förvaltningschef

Magnus Ribbing
Gatu- och parkchef

Postadress
Mjölby kommun
Service- och teknikförvaltningen
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-858 80

Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
tekniska@mjolby.se
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Mjölby kommun
Service- och teknikförvaltningen
595 80 MJÖLBY

Datum
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2017-12-04
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Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-858 80

Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
tekniska@mjolby.se
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Dnr KS/2017:262

Ställplatser för husbilar i Väderstad - motion från Moderaterna
Bakgrund
Monika Gideskog (M) har inkommit med en motion om ställplatser för
husbilar i Väderstad.
Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna daterad 2017-09-17
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
___
Beslutet skickas till:
Kommunchef
Förvaltningschef Service- och teknikförvaltningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

