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Teknik- och servicenämnden

Karolina Zander
0152-291 36

Torget i Stallarholmen, initiativärende från Yvonne
Knuutinen (OPOL)
Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden beslutar att
1.

ge stadsmiljöenheten uppdraget att inför sommaren 2017 se över
möjligheten att försköna torget i Stallarholmen. Även gatuparkeringen på
Östavägen ses över för eventuell justering av trafikföreskrift för att
möjliggöra korttidsparkering. Återrapportering till nämnden sker senast
juni 2017.

Beskrivning av ärendet

Nämndledamot Yvonne Knuutinen (OPOL) har inkommit med ett initiativärende
gällande försköning och förändring av torget i Stallarholmen. I skrivningen
föreslås att nämnden beslutar att ge teknik- och servicekontoret i uppdrag att
arbeta fram ett förslag till ett bra torg och ny bilparkering i Stallarholmen.
Stallarholmen har ett torg på Selaösidan, utmed Ytterselövägen. Torget är i
dagsläget delvis bilparkering. Möjlighet till torghandel finns på södra delen av
torget, mot Ytterselövägen, ytan med blomsterrabatter samt parkbänkar.
Dessutom finns möjlighet att vid speciella arrangemang, på kommunal mark,
ansöka om markupplåtelse för hela eller delar av ytan.

I skrivningen föreslås en gångfartsslinga ska anläggas närmast fastigheten samt
att parkeringsplatserna ändras från långtid till korttidsparkering.
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Delar av torget närmast fastigheten tillhör inte kommunen och är fastighetsmark,
därför har kommunen ingen rådighet över den. Föreskrifterna för parkering på
torget har nyligen reviderats, vilket medför att den norra parkeringsraden (8
platser) är numera reglerad till 2 timmars parkering. Gällande gatuparkering på
Östavägen kommer förslaget att ses över för eventuell justering av trafikföreskrift
för att möjliggöra korttidsparkering. I dagsläget finns inga restriktioner för att
parkera på Östavägen, vilket innebär fri parkering sommarhalvåret och
datumparkering vinterhalvåret.
Möjlighet att anlägga parkeringsplatser på föreslagna grönytor strider mot
gällande detaljplan och kan därför inte anläggas.
Försköning av torgytan samt tillgängligheten till försäljningsplatserna kan ses
över. I samband med åtgärden ska ansvarig strateg för social hållbarhet höras för
att täcka framförallt tillgänglighet och folkhälsoperspektivet. Återrapportering
sker till nämnden senast juni 2017.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför en kostnad på cirka 80 000kr för arbetet med försköningen av
torget. Åtgärden belastar stadsmiljöenhetens budget.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför en social hållbarhetsanalys med fokus på framförallt
tillgänglighet och folkhälsa.
Uppföljning

Återrapportering till teknik- och servicenämnden sker senast juni 2017.
Beslutsunderlag

Initiativärende, torget i Stallarholmen, 2016-09-14.
Beslutet skickas till

Stadsmiljöenheten.
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