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23. Medborgarförslag om handikapparkeringen vid
apoteket vid Västerviks sjukhus – svar
Dnr 2013/498-109
Arne Blomgren, Västervik, har 22 oktober 2013 väckt ett
medborgarförslag om handikapparkeringen vid apoteket vid Västerviks
sjukhus. Blomgren menar att handikapparkeringens placering gör att
det är svårt att stiga ur bilen och fortsätta med hjälp av rollator mot
apoteket.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-25, § 195 att överlämna
förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 12 februari 2014
förslag till svar på medborgarförslaget. Av svaret framgår att
handikapplatserna inte är målade där de är avsedda att vara.
Kommunstyrelsen förvaltning kommer att driva frågan vidare och
tillsammans med Apoteket och landstinget hitta en lösning som passar
båda parter. En plats avsedd för rörelsehindrade förare med särskilt
tillstånd ska vara tillgänglig ur alla perspektiv. Någon åtgärd är inte
aktuell förrän till våren, men förhoppningen är att hitta en lösning så
snart som möjligt.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
att lämna kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 februari 2014
som svar på medborgarförslaget om handikapparkeringen vid apoteket
vid Västerviks sjukhus, samt
att tacka förslagsställaren för visat intresse.
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Medborgarförslag om handikapparkering vid Apoteket – svar
Dnr 2013/495 Dpl 109
Arne Blomgren, Västervik, har väckt ett medborgarförslag i ovanstående ärende.
Kommunstyrelsen förvaltning, Enheten för samhällsbyggnad har fått ärendet den 6
december 2013, och lämnar följande redogörelse som yttrande.
Enheten för samhällsbyggnad har varit på platsen och konstaterar att platserna inte är
målade där de var avsedda att vara. På bifogad bild syns ursprungsplatserna där vi har
avsett att de ska vara. Kommunens driftentreprenör, Västervik Miljö & Energi AB, har
också varit där och fått kontakt med Apoteket. De vill inte ha platserna där för de är i
vägen för deras varuleveranser. Någon har alltså flyttat platserna utan vår vetskap.
Vi kommer att driva frågan vidare och tillsammans med Apoteket och landstinget hitta
en lösning som passar båda parter. En plats avsedd för rörelsehindrade förare med
särskilt tillstånd ska givetvis vara tillgänglig ur alla perspektiv. Just nu får vi vänta med
åtgärd tills vintern är över, men vår förhoppning är att få till en lösning så snart som
möjligt.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna ovanstående redogörelse som svar på förslaget, samt
att tacka förslagsställaren för visat intresse.
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