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Bygg ett parkeringshus med flera plan mellan Månen och
Betelkyrkan
Svar på medborgarförslag
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att tacka för medborgarförslaget men avslår det.
Anledningen är att kommunfullmäktige beslutade 28 januari 2019 bland annat
att kommunens politiker och tjänstemän ska ha byggande av parkeringshus i
åtanke vid kommande planering av parkeringsplatser och övrig centrumutveckl
ing. Intentionerna i medborgarförslaget finns i och med fullmäktigebeslutet
dänned redan med i kommunens arbete med parkeringsplatser och centrumut
veckling.
Sammanfattning av ärendet
1 ett medborgarförslag daterat 14 december 2018 föreslås att ett parkeringshus
byggs på ytan mellan Månens köpcentrum och Betelkyrkan. Medborgaren före
slår att parkeringshuset ska vara i tre plan, varav ett under mark. Detta ska leda
till att Ljungby centrums attraktion förbättras och ska tillgodose behovet av par
keringsplatser även när handeln ökar på grund av ett trevligare centrum och på
grund av Ljungby kommuns ökande befolkning.
Bakgrund: Anne Karlsson (S) föreslog i en motion daterad 27 november 2017
att möjligheten för att det byggs ett parkeringshus i Ljungby centrum utreds
samt att kostnader och eventuell lokalisering för ett parkeringshus presenteras. I
motionen föreslogs också att kommunens politiker och tjänstemän har en even
tuell utredning om parkeringshus i åtanke för kommande planering av parke
ringsplatser och övrig centrumutveckling. Tekniska förvaltningen skrev ett för
slag till svar på motionen där det föreslogs att kommunfullmäktige skulle anse
motionen besvarad i och med förvaltningens skrivelse. De sammanfattande slut
satserna i denna skrivelse var:
”Rent praktiskt är det möjligt att bygga ett parkeringshus och en yta är redan
detaljplanelagd för parkeringsändamål. Det kan också vara klokt att ha parke
ringsplatser samlade i ett parkeringshus jämfört med att använda flera centrum
ytor till detta ändamål, särskilt med tanke på kommunens vision om att växa och
på att förtätningar kan behövas i centrala Ljungby framöver.”
Fullmäktige beslutade 28 januari 2019 att bifalla motionen vilket innebär att
kommunens politiker och tjänstemän ska ha parkeringshus i åtanke för kom
mande planering av parkeringsplatser och övrig centrumutveckling. Eftersom
fullmäktige redan har beslutat detta bör medborgarförslaget anses besvarat.
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Tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 7 maj 2019 att tekniska nämnden
tackar för förslaget och anser medborgarförslaget besvarat i och med kommun
fullmäktiges beslut 28 januari 2019 där det bland annat fastslås att kommunens
politiker och tjänstemän ska ha parkeringshus i åtanke för kommande planering
av parkeringsplatser och övrig centrumutveckling.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 15 maj 2019
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