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Svar på medborgarförslag om parkeringsplatser för trehjuliga 
fordon 
INLEDNING 
En medborgare inkom den 21 december 2020 med rubricerat medborgarförslag. 

Förslagsställaren förslår att Sala kommun ser övermöjligheterna att ta fram 
cykelställ där trehjuliga fordon kan parkeras i det offentliga rummet, att fastigheter 
med lägenheter ser över hur man kan ordna en trygg parkering för trehjuliga 
fordon, att respektive parti i Sala kommun bör föra denna utvecklingsfråga vidare 
till riksdag och regering. 

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2021.1306, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2021.422, yttrande från Tekniska kontoret 
Bilaga SK 2020.8767, medborgarförslag 

Ledningsutskottets beslut§ 247, 2021-11-24 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

Svar på medborgarförslag om parkeringsplatser för trehjuliga 
fordon 

Lotta Johansson Arnqvist inkom den 21 december 2020 med rubricerat 
medborgarförslag. 

Förslagsställarna förslår 

att Sala kommun behöver se över möjligheterna att ta fram cykelställ som trehjuliga 
fordon kan parkeras i det offentliga rummet, 
att fastigheter med lägenheter behöver se över hur man kan ordna en trygg 
parkering för trehjuliga fordon, 
att respektive parti i Sala kommun bör för denna utvecklingsfråga vidare till riksdag 
och regering 
Förslagsställarna skriver att en allt större del av medborgarna använder sig av olika 

trehjuliga fordon; trehjuliga permobiler, trehjuliga lastcyklar och trehjuliga cyklar. 
För den som bor i eget hus och har garage är det förmodligen inget problem att 
förvara sitt fordon. För den som bor i lägenhet är det betydligt svårare, om man inte 
har en permobil utskriven som hjälpmedel. Om det finns cykelrum finns det ingen 
plats för trehjuling och inte heller möjlighet att låsa dem. Trehjuliga fordon behöver 
även kunna parkeras i den offentliga miljön, vid affärer, vårdcentraler osv. 

Förslagsställaren anser att det bör underlättas och uppmuntras att människor aktivt 
väljer att avstå från att köra bil. Det är positivt både för männsikor och för miljön. 

Medborgarförslaget har skickats till före detta samhällsbyggnadskontoret för 
yttrande. 
Tekniska kontoret arbetar löpande med både mindre och större anpassningar i 
gaturummet för att dels premiera användandet av cykel före bil och i övrigt skapa 
attraktiva gatumiljöer. Sala kommun har idag inga särskilda parkeringsytor för 
trehjuliga cyklar, utan dessa följer samma regelverk som cykel, och får parkeras i 
eller vid ett cykelställ, på gång och cykelbana eller annan plats där fara ej uppstår. 

Vad beträffar moped klass I och övriga motordrivna trehjuliga fordon med 
kraftigare motorer, gäller samma regelverk som för MC/bil. 

Tekniska kontoret kommer att se över situationen och ha detta med i sin framtida 
planering. 

Det är värt att notera att trehjuliga fordon är väsentligen mer utrymmeskrävande än 
en traditionell cykel, men samtidigt inte kräver en ställning för att hållas upprätta. 
Sala kommun ser ständigt över riktlinjer för utformning av allmän plats, och vilka 
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krav som ska ställas på fastighetsägare vid nybyggnation, till exempel genom den så 
kallade parkeringsnormen. 

Vid befintliga fastigheter är det fastighetsägaren som har rådighet över vilka ytor 
som ska göras tillgängliga för parkering av cyklar och andra fordon. Salabostäder 
har arbetat med frågan, som är komplex bland annat på grund av behovet av 
laddning av elektriska fordon. 

Den att-sats som berör att respektive parti bör föra frågan vidare till riksdag och 
regering ligger utom kommunfullmäktiges beslutsmandat, och måste behandlas 
inom respektive parti i enlighet med respektive partis stadgar. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

filt anse medborgarförslaget besvarat. 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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YTTRANDE 

Medborgarförslag har inkommit om förslag på att; anpassa dagens parkeringar och 
cykelställ i offentliga miljöer för trehjuliga fordon. 

Tekniska kontoret arbetar löpande med både mindre och större anpassningar i 
gaturummet för att dels premiera användandet av cykel före bil och i övrigt skapa 
attraktiva gatumiljöer. Sala kommun har idag inga särskilda parkeringsytor för 
trehjuliga cyklar, utan dessa följer samma regelverk som cykel, och får alltså 
parkeras i eller vid ett cykelställ, på gång och cykelbana eller annan plats där fara ej 
uppstår. 

Vad beträffar moped klass I och övriga motordrivna trehjuliga fordon, med 
kraftigare motorer, gäller samma regelverk som för MC/bil. 

Tekniska kontoret kommer dock att se över situationen och ha med detta i framtida 
planering. 

Sebastian Hedman 

tf Trafikingenjör 
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Sala Kommun SALA KOMMUN 
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Kontaktperson 

'Förnamn I Postort Sa l v\ 

I Telefon (även riktnummer) 

L - ------ - -------- ---- - -

Om ni är flera som lämnar in förslaget tillsammans, ange vilka ni är {t.ex. en skolklass eller grannar) 

Förslag 
Du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild 

Motivering 
Du kan också bifoga en bilaga med motiveringen 

Bilagor 

~ Förslag 

D Motivering 

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling 
När du lämnat in ett medborgarförslag blir det en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller 
kopiera den. Ditt namn kommer att finnas med i protokoll och föredragningslistor som publiceras på kommunens webbplats. 

Underskrift 



Bilaga till medborgartorslag från Lotta Johansson Amqvist gällande 
parkeringplatser for trehjuliga fordon. 

Vi befinner oss idag i samma situation när det gäller parkering av trehjuliga fordon som vi 
gjorde på 60-70 talet när allt fler skaffade bil. 

En allt större del av medborgarna använder sig _av olika trehjuliga fordonsmodeller -
trehjuliga elmopeder, trehjuliga permobiler, trehjuliga lastcyklar och trehjuliga cyklar. För 
den som bor i eget hus och har garage är det förmodligen inget problem att förvara sitt 
trehjuliga fordon. För den som bor i lägenhet är det betydligt svårare om man inte har en 
permobil utskriven som hjälpmedel. Om det finns cykelrum fmns det ingen plats för 
trehjuling och heller inte möjlighet att låsa dem. 

Ett trehjuligt fordon behöver även kunna parkeras ute i den offentliga miljön - vid affärer, 
gallerian, vårdcentral osv. 

Att människor aktivt väljer att avstå från att köra bil är positivt. Dels för den som cyklar, dels 
för miljön. Alla initiativ från medborgarna som ger sådana vinster bör uppmuntras och 
underlättas. 

Av ovanstående skäl är det därför ytterst viktigt att denna fråga tas på allvar genom att 

• Sala kommun behöver se över möjligheterna att ta fram cykelställ som trehjuliga 
fordon kan parkeras i det offentliga rummet. 

• Fastigheter med lägenheter behöver även de se över hur man kan ordna en trygg 
parkering för trehjuliga fordon. 

• Respektive parti i Sala kommun bör föra denna utvecklingsfråga vidare till riksdag 
och regering. 

Framtiden står inte och väntar - den är här nu. 

Lotta Johansson Amqvist 
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Sala Kommun SALA KOMMUN 
Box 304, 733 25 Sala 

kommun.info@sala.se, 0224-74 70 00 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Kontaktperson 

I Förnamn L () ltl\ I Pastor! SCl l C\ 

r elefon /även riktnummer) 

I Postnummer 

Om ni är flera som lämnar in förslaget tillsammans, ange vilka ni är {I.ex. en skolklass eller grannar) 

Förslag 
Du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild 

Motivering 
Du kan också bifoga en bilaga med motiveringen 

Bilagor 

~ Förslag 

D Motivering 

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling 
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När du lämnat in ett medborgarförslag blir det en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller 
kopiera den. Ditt namn kommer att finnas med i protokoll och föredragningslistor som publiceras på kommunens webbplats. 

Underskrift 



Bilaga till medborgarförslag från Lotta Johansson Arnqvist gällande 
parkeringplatser för trehjuliga fordon. 

Vi befinner oss idag i samma situation när det gäller parkering av trehjuliga fordon som vi 
gjorde på 60-70 talet när allt fler skaffade bil. 

En allt större del av medborgarna använder sig av olika trehjuliga fordonsmodeller -
trehjuliga elmopeder, trehjuliga permobiler, trehjuliga lastcyklar och trehjuliga cyklar. För 
den som bor i eget hus och har garage är det förmodligen inget problem att förvara sitt 
trehjuliga fordon. För den som bor i lägenhet är det betydligt svårare om man inte har en 
permobil utskriven som hjälpmedel. Om det finns cykelrum finns det ingen plats för 
trehjuling och heller inte möjlighet att låsa dem. 

Ett trehjuligt fordon behöver även kunna parkeras ute i den offentliga miljön - vid affärer, 
gallerian, vårdcentral osv. 

Att människor aktivt väljer att avstå från att köra bil är positivt. Dels för den som cyklar, dels 
för miljön. Alla initiativ från medborgarna som ger sådana vinster bör uppmuntras och 
underlättas. 

Av ovanstående skäl är det därför ytterst viktigt att denna fråga tas på allvar genom att 

• Sala kommun behöver se över möjligheterna att ta fram cykelställ som trehjuliga 
fordon kan parkeras i det offentliga rummet. 

• Fastigheter med lägenheter behöver även de se över hur man kan ordna en trygg 
parkering för trehjuliga fordon. 

• Respektive parti i Sala kommun bör föra denna utvecklingsfråga vidare till riksdag 
och regering. 

Framtiden står inte och väntar - den är här nu. 

Lotta Johansson Arnqvist 
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