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Remiss - Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering - för
besvarande senast 29 juni 2021
Beslutsunderlag
Äldrenämndens skrivelse daterad 7 juni 2021
Remissversion – Strategi för angöring och parkering, daterad 29 mars 2021
Förslag till äldrenämndens yttrande över ” Remiss – Sundbybergs stads
strategi för angöring och perkaring – för besvarande senast 29 juni 2021” ,
daterad 7 juni 2021

Sammanfattning
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till strategi
vars syftet är att ge vägledning i arbetet med angöring och parkering. Arbetet med
dessa frågor kan då bli mer effektivt, konsekvent och samordnat i staden.
Äldreförvaltningen välkomnar denna strategi, men har också en del synpunkter.
Parkering för personer med en rörelsenedsättning bör finnas utspridda över hela
staden och inte bara vid viktiga målpunkter. Denna målgrupp ska kunna ha ett
aktivt socialt liv och kunna besöka vänner och bekanta i staden.
En samordning av parkeringsreglering och -övervakning för den mark som
kommunen äger direkt och via bolag skulle förutom lägre kostnader förenkla för
stadens utförare av hemtjänst som i nuläget behöver ha flera olika
parkeringstillstånd. Även laddplatser för elfordon med snabbladdning bör inrättas.
Parkering för personal berörs också i strategin och där behövs ett gemensamt
regelverk i vilka fall detta ska möjliggöras och erbjudas. Det finns också en
trygghetsaspekt i detta, framför allt för nattpersonal. Dessutom bör hänsyn tas till
användning av utsläppsfria fordon för resor till och från arbetet.
Äldrenämndens överläggning
Under ärendets gång yttrar sig Ritva Runestad (M), Anne Ahluwalia (M)

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner ” Förslag till äldrenämndens yttrande över Remiss
– Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering – för besvarande
senast 29 juni 2021” , daterad 7 juni 2021
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2. Yttrandet översänds till Stadsmiljö- och tekniska nämnden.
Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar in särskilt yttrande.
Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna deltar intei beslut.
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