
Synpunkt/klagomål

Beskrivning av sökning:

Samhällsutveckling kvartal 4/2021

Id Inkommen synpunkt Ansvarig

Datum Avdelning

Ärendenummer Åtgärdsredovisning

362163 - Synpunkt/klagomål- Mer engagemang kring 
julmarknaden 

Brita Klingberg

2021-11-12 Samhällsutveckling

KOS 2021/1418 Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - 
Åtgärdsredovisning saknas

2021.10509 Synpunkt/klagomål - Parkeringar Anna Ograhn

2021-11-10 Samhällsutveckling

KOS 2021/1405 Åtgärdsredovisning- Parkeringsövervakning 
hösten 2021 - Följande svar har skickats den 
2021-11-10 till personen som lämnat 
synpunkten:
Inkommen synpunkt föranleder i sig ingen 
åtgärd. De bekymmer med felaktiga parkeringar 
som redovisats i bilaga 1 tydliggör behovet av 
övervakning för att komma tillrätta med 
trafikfarliga parkeringar.

Vi har en pågående dialog med LIF gällande 
deras ansvar som arrangör och vad de kan göra 
för att underlätta för hockeybesökarna att 
parkera där det är tillåtet att stå.

Aimo park som sköter kommunens 
parkeringsövervakning ska i samband med 
övervakning vid evenemang och matcher vara 
på plats långt innan starttid för att i möjligaste 
mån kunna hjälpa och vägleda besökare genom 
att tala om var man får och inte får/kan parkera. 
Detta uppskattas och hörsammas av många 
besökare, dock inte alla. Skulle dom bötfälla alla 
felparkeringar så handlar det nog om minst 10-
20 gånger fler fordon som skulle få böter så som 
det sett ut nu under hösten, dvs våra 
parkeringsvakter är allt annat än nitiska. De har i 
princip bara bötfällt det vi vill få ordning på, dvs 
omdömeslösa och trafikfarliga parkeringar 
såsom: 
• Gatuparkeringar som korkar igen 
bostadsområdet, försvårar in- och utfart från 
fastigheter samt räddningsvägar intill arenan.
• Parkering på gång- och cykelbana
• Parkering i terräng intill GC-väg där bilar måste 
backa ut bland gående efter match
 
Bilaga 1 - Parkeringssituation 14/10-2021 och 
4/11:
Inne i bostadsområdet intill arenan parkeras 
många bilar längs gatorna vilket försvårar 
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framkomlighet, inte minst vid akuta situationer 
för ambulans mfl. Detta är inom zon med 
parkeringsförbud – ett märke som många har 
svårt att se trots att man parkerar intill det.  (bild 
på felparkerade bilar)
Boende kan bli ”inparkerade” så att man inte tar 
sig till eller från sin bostad.  (bild på felparkerade 
bilar)
Ska räddningsfordon vid larm snabbt åka från 
arean och in mot bostadsområdet ska man ta sig 
förbi felparkerade bilar som riskerar att helt 
stoppa framkomligheten för större fordon (bild på 
felparkerade bilar)
Även där vi har ”förstärkta” p-regler med förbud 
att stanna och parkera är det många som 
parkerar felaktigt. (bild på felparkerade bilar)
Även gång- och cykelbanor som många 
besökare nyttjar för att ta sig hem efter match 
(men som naturligtvis behöver vara tillgängliga 
för alla även före och under pågående match) 
används av många som parkeringsplatser. (bild 
på felparkerade bilar)
Flera har även parkerat i terrängen (som också 
är förbjudet) så att man måste backa ut bland 
många gående och cyklister efter matchen. (bild 
på felparkerade bilar)
Samtidigt kan det finnas gott om lediga P-platser 
intill arenan. (bild på stor, tom parkeringsyta)
På grönytan vid Hildasholm finns möjlighet för 
många fordon att parkera. Detta område var fyllt 
till  5-10% den 14/10. Betydligt fler på detta 
område den 4/11 men fortfarande plats för 
ytterligare flera hundra bilar. (Bilder från 
grönområdet vid Hildasholm)

2021.12025 Synpunkter och klagomål (Tyck till!) -  All 
verksamhet i Leksandshallen bör ses över 
omgående pga smittspridning covid.

Tony Cederberg

2021-12-27 Samhällsutveckling

KOS 2021/1593 Åtgärdsredovisning synpunktklagomål - Se 
medföljande fil. Där har vi gjort en 
riskbedömning enligt Folkälsomyndighetens 
direktiv. Vi anser att vi nu har vidtagit de 
åtgärder som bör göras för att kunna bedriva en 
säker verksamhet för besökare och personal. 
För att förtydliga. Vi följer folkhälsomyndighetens 
rekommendationer för att kunna ha öppet med 
vissa begränsningar i verksamheten. Vi följer 
även vad ansvariga i kommunledningen 
beslutar.
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