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§ 146 Dnr 2020/00055  

Svar på medborgarförslag - Parkeringshus på scout-
tomten 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunstyrelsen har redan beslutat om uppförande av ett parkerings-
däck på tomten bredvid, till en betydligt lägre kostnad än vad ett uppförande 
av parkeringshus av denna omfattning skulle innebära. Det har även från po-
litiskt håll framförts önskemål att denna tomt i framtiden ska reserverats för 
bostäder eller annan kommunal verksamhet.  

Med ovanstående motivering avslår Kommunfullmäktige medborgarförsla-
get.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår byggande 
av ett parkeringshus på den s k scouttomten i Bålsta. Parkeringshuset skulle 
vara i tre våningar där våning 1 har ett golv i samma nivå som gångtunneln 
under järnvägen. Enligt förslaget skulle schaktmassorna som blir kunna ut-
göra en grund för en gång- och cykelväg över motorvägen. 

Vid beredning av medborgarförslaget har underlag inhämtats från plan- och 
exploateringsavdelningen. Av detta framgår att granskningsförslaget till de-
taljplan för etapp 1 innehåller möjlighet att bygga parkeringshus. För att 
lösa all planerad byggnation kommer det vara nödvändigt med ett parke-
ringshus för att kunna ersätta den markparkering som kommer att tas i an-
språk. Den tomt där det finns möjlighet att bygga parkeringshus är en tomt 
som ligger nedanför den s k scouttomten norr om järnvägen. Inga beslut 
finns ännu dock om parkeringshus.  

Förvaltningen har inget ytterligare att anföra i detta och föreslår att kom-
munfullmäktige ska anse medborgarförslaget besvarat. 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet beslutade kommunstyrelsen 
att istället föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt ovan.     

Beslutsunderlag 
KS 2020-11-23 § 268 
KSAU 2020-11-09 § 198 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 

Beslutsgång 
Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  
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Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Kommunstyrelsens kansli 
Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom  
Uppdragslista 
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