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Förtydligande om skyltning vid boendeparkering 

De nya bestämmelserna 
Sundbybergs stad har valt att plocka bort tilläggstavlan 7-dygn och då gäller i 

juridisk mening 24-timmarsparkering (det blå vägmärket med ett vitt P 

betyder enligt vägmärkesförordningen parkering 24-timmar).  

Det innebär inte att boende eller besökare med tillstånd/betald avgift har 

kravet att flytta sina fordon efter 24 timmar. Det ger oss dock bättre 

förutsättningar om en skrotbil eller övergivet fordon upptäcks på gatan (det är 

något som de flesta kommuner tillämpar och är inte unikt för Sundbyberg).  

Förutsättningarna för boendeparkering har alltså inte ändrats - som boende 

kan man fortsättningsvis parkera 7 dygn utan problem. Man riskerar inte att 

få en parkeringsanmärkning om boendeavgiften är betald, det är dock viktigt 

att kontrollera servicetiderna. Det är inte servicetider på alla stadens gator 

idag, men vi ser över möjligheten att införa det överallt då det blir mycket 

tydligare när fordonet ska flyttas. Servicetiderna innebär att gatan töms och 

servicearbeten och byggnationer kan påbörjas.  

Beslutet i kommunfullmäktige om nya bestämmelser 

I kommunfullmäktiges beslut STN 0041/2019 framgick det att 7-

dygnsparkeringen kommer att avvecklas för att uppnå:  

• en förbättrad parkeringssituation i staden.  

• en högre framkomlighet i gaturummet 

• en ökad stadskvalitet.  

• bättre service och optimering av resurserna.  

Alla dessa kriterier uppnås om vi får till en större rörlighet och 

gatuparkeringen inte blir en långvarig förvaringsplats för bilar. Staden såg ett 

behov av ökad rörligheten så att gatuparkeringen inte blev en billig 

förvaringsplats av bilar.  

Med detta menas att kommunen med inriktning utifrån 

Mobilitetsprogrammet, skall verka för att all parkering av långtidskaraktär 

sker på tomtmark där det är möjligt, med hänsyn till behovet av friytor. Gator 

ska vara avsedda för den rörliga trafiken samt för korttidsparkering i första 

hand.  



Bakgrund 

Boendeparkering är den möjlighet staden ger medborgare som inte kan lösa 

sin parkeringssituation på den egna fastigheten.  

Sundbybergs stad har under många år haft skyltade parkeringsplatser med 7-

dygn och då endast i de centrala delarna av Sundbyberg. Det har inneburit att 

boende eller besökare kunnat parkera i 7 dygn för att sedan haft möjlighet att 

parkera ytterligare i tre dygn innan fordonet ansågs vara långtidsparkerat.  

Staden kunde först därefter påbörja rutinen om bortforsling. Detta gav ett 

trögt arbetssätt gentemot skrotbilar och långtidsparkerade fordon, utan giltigt 

tillstånd/betalad avgift, som tog upp viktiga parkeringsplatser. Sundbyberg 

har haft stora utmaningar med bilar som ”dumpats” på allmän platsmark, 

därför har bestämmelserna nu justerats så att det finns lagrum för att mycket 

snabbare kunna åtgärda problemet genom bortforsling. 

 

 

 

 


