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Ks § 76 dnr KS2022-289 

Förslag till utökad parkeringstid 

Parkeringssituationen i Nora har varit föremål för diskussion och 
utredning i flera år. 2019-01-08 presenterades en parkeringsutredning i 
vilken ett flertal åtgärder föreslogs . Utredningen beslutades inte politiskt 
men en del av åtgärderna, såsom exempelvis tydligare skyltning 
genomfördes ändå. Samhällsbyggnadsutskottet har under våren haft 
uppe frågan kring parkeringssituationen och beslutat att aktualitetspröva 
gjord parkeringsutredning . Detta arbete förväntas pågå fram till hösten 
2022. 

Inför sommarsäsongen har dock ett önskemål framförts om att, i 
avvaktan på den större utredningen, utöka parkeringstiden till 4 timmar 
på alla de ställen där det idag är tillåtet att parkera 2 timmar. Detta skulle 
underlätta för sommarens turister som hinner se mer av staden utan att 
oroa sig för parkeringsböter. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. att i avv1aktan på parkeringsutredningens slutsatser, förlänga all 
tvåtimmarsparkering i Nora tätort till fyra timmar, 

2. att uppdra till Samhällsbyggnad bergslagen att vid behov korrigera 
trafikföreskrifterna, 

3. att uppdra till Samhällsbyggnad bergslagen att genomföra 
erforderlig omskyltning, 

4. att kostnaderna belastar ansvar 20100, tillfälltiga engångsresurser, 

5. att åtgärderna skall ske per omgående inför sommarens 
turistsäsong samt 

6. att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Yrkande 
Anna Karlsson (S), Hans Knutsson (S), Ursula Steffensen (S), Bengt 
Svensson (M), Kent Nilsson (S) och Jan Rylander (NP) yrkar bifall till 
förslaget. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar att all parkering i tätorten ska vara 6 
timmar. 

Protokollsutdrag till 
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Bengt Magnusson (LPo) yrkar bifall till Pia-Maria Johanssons (LPo) 
yrkande om att all parkering i tätorten ska vara 6 timmar. 

Solveig Oscarsson (S) tilläggsyrkar att kommunstyrelsen ska informeras 
på höstens första sammanträde om resultatet av sommarens 
parkeringssituation. 

Propositionsordning 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner att det finns två förslag till 
beslut, det vill säga ordförandens förslag respektive Pia-Maria 
Johanssons (LPo) förslag om att 6 timmars parkering ska gälla i hela 
Nora tätort . 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 

Ordföranden finner därefter att det finns ett beslut om tillägg, att 
kommunstyrelsen ska informeras på höstens första sammanträde om 
resultatet av sommarens parkeringssituation och att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 

Kommunstyrelsen beslutar 
I 

1. att i avvaktan på parkeringsutredningens slutsatser, förlänga all 
tvåtimmarsparkering i Nora tätort till fyra timmar, 

2. att uppdra till Samhällsbyggnad bergslagen att vid behov korrigera 
trafikföreskrifterna, 

3. att uppdra till Samhällsbyggnad bergslagen att genomföra 
erforderlig omskyltning, 

4. att kostnaderna belastar ansvar 20100, tillfälltiga engångsresurser, 

5. att åtgärderna skall ske per omgående inför sommarens 
turistsäsong samt 

6. att kommunstyrelsen ska informeras på höstens första 
sammanträde om resultatet av sommarens parkeringssituation . 

7. att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Reservation 
Bengt Magnusson (LPo) och Pia-Maria Johansson (LPo) reserverar sig 
mot beslutet att avslå Pia-Maria Johanssons (LPo) yrkande om att 6 
timmars parkering ska gälla i hela Nora tätort. 
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