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Förvaltningen 
Helena Gille 
0171-62 55 95 
helena.gille@enkoping.se 

Upplevelsenämnden 

Medborgarförslag - Ändra stoppförbud på Ågatan vid 
biblioteket 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget.  

Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslag inkom 2 april 2022. Det föreslår en ändring av stoppförbud i 
lastzonen utanför huvudbiblioteket Ågatan 22. Förse lastzonen med tidsangivelse 
så att bil kan stanna till för att lämna tillbaka böcker till exempel under kvällar och 
helger.  

Motivering till förslaget är att förslagsställaren lämnar tillbaka böcker i inkastet på 
gaveln mot Ågatan och då stannar på lastzonen. Förslagsställaren önskar att 
stoppförbudsskylten förses med tidsangivelser när förbudet behöver finnas. Till 
exempel på helger och kvällar och kanske även på dagtid bör stoppförbudet kunna 
minska eller tas bort.  

Upplevelseförvaltningen ansvarar för biblioteksbussen och dess verksamhet. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för lastzonen. Samråd har skett mellan 
förvaltningarna. 

Lastzoner inrättas för att underlätta för distributionstrafik. I lastzon råder 
parkeringsförbud eller stoppförbud för icke behöriga fordon. Förbudet anges med 
förbudsmärke och tilläggstavla och gäller alla veckodagar och hela dygnet. Om 
förbudet gäller under viss tid anges även detta med tilläggstavla. 

Lastzonen på Ågatan 22 i anslutning till biblioteket har en tilläggstavla som anger 
biblioteksbuss. Biblioteksbussen har turer runt om i kommunen. Både på 
landsbygd och i kransort. Den kör även anpassade turer till omvårdnadsboende 
och förskolor. Medier anpassas till målgrupp och reservationer tas med. Därför 
använder biblioteksbussen lastzonen för lastning flera gånger per dag. Detta sker 
främst vardagar och under dagtid, men även vid andra tillfällen. Biblioteksbussen 
används även vid arrangemang som sker kvällar och helger några gånger om året.   
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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att det redan idag finns närliggande 
parkeringsplatser för biblioteksbesökare. De ekonomiska konsekvenserna för 
upplevelseförvaltningen är främst förlorad arbetstid och fördröjningar i service till 
kommuninvånarna till följd av felparkerade fordon. Redan idag finns problem med 
felparkering. Kostnader för omskyltning av lastzon ligger hos 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och bedöms därför inte.  

En barnkonsekvensanalys är inte aktuell att genomföra.  

 

 
 
Jonas Nyström 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
 
Anna Habbe 
Verksamhetschef kultur och turism 
Enköpings kommun  

  
 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige  
Samhällbyggnadsförvaltningen 
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-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>  
Skickat: den 2 april 2022 18:07 
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se> 
Ämne: Inskickat formulär 

För- och efternamn 
lennart torstensson 

Folkbokföringsadress 
 

 
 

Postadress 
Fjärdhundra 

Telefonnummer 
 

E-postadress 
 

Förslag 
ändra stoppförbud på Ågatan vid biblioteket 

Motivering 
det händer några ggr per år att jag lämnar tillbaka böcker i inkastet på gaveln mot Ågatan. 
Givetvis stannar jag då på biblioteksbussens stoppförbudsskyltade parkeringsplats. Har ingen gång 
sett till ngn buss. Önskar att stoppförbudsskylten förses med tidsangivelser när för-budet behöver 
finnas. -t.ex. på helger och kvällar och kanske även på dagtid bör stoppförbudet kunna minska 
eller tas bort. Dom berörda vet bättre än jag som bara vill väcka frågan för oss som ibland åker 
bil till bibblan 
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Sammanträdesdatum  
2022-04-19  

Kommunfullmäktige 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 58 Ärendenummer KS2022/311 

Medborgarförslag - Ändra stoppförbud på Ågatan vid 
biblioteket 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut. 
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att ändra stoppförbud på Ågatan vid biblioteket har 
inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Lennart Torstensson, 2022-04-02 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Upplevelsenämnden, för åtgärd 
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