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Svar på remiss - Sundbybergs stads strategi för angöring och
parkering
Beslutsunderlag
Remiss - Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering, inkom den
2021-04-30
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 2021-08-11
Förslag till svar den 2021-08-11
Tillkommande beslutsunderlag
Liberalernas skrivelse den 23 augusti 2021.

Sammanfattning
Byggnads- och tillståndsnämnden är positiv till att ett strategidokument har tagits
fram som ger en vägledning i arbetet med angöring och parkering i staden. I
beskrivningen över syftet med strategin framgår inte målet med strategin tillräckligt
tydligt. Nämnden föreslår att arbetsgruppen formulerar ett mål med en egen rubrik
för tydlighetens skull.
I kapitel 3.2 redogörs ställningstagande över vilken prioriteringsordning staden har
för angöring, parkering för rörelsehindrade, besöksparkering och parkering för
boende. Inom nämndens myndighetsutövning finns tydliga lagkrav för angöring och
parkering för rörelsehindrade. Nämnden önskar att detta finns med som ett
komplement i kapitlet. Nämnden har få möjligheter att göra avsteg från
lagstiftningen.
Byggnads- och tillståndsnämndens överläggning
Under byggnads- och tillståndsnämndens överläggning yttrar sig Inger Gran (L).
Yrkanden
Inger Gran (L) yrkar i enlighet med Liberalernas skrivelse den 23 augusti 2021,
vilket innebär:
”Nämnden anser att det bör tydliggöras vilken typ av dokument detta är. Kategorin ” strategi”
finns intemed bland stadens styrandedokument. Enligt stadens styrmodell ska kategorin
”program” beskriva vad kommunen ska uppnå inom ett avgränsat områdeoch innehålla
långsiktiga inriktningar och strategier.”
Beslutsgång
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Ordföranden ställer först proposition på det utsända förslaget och finner att
nämnden bifaller detta.
Därefter ställer ordförande proposition på det av Inger Gran (L) framställda
tilläggsyrkandet, och finner att nämnden bifaller även detta.
Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
1. Förslag till svar på Stadsmiljö- och tekniska nämndens remiss ” Sundbybergs
stads strategi för angöring och parkering” den 11 augusti 2021 godkänns
och skickas som svar, med tillägget som framgår i Liberalernas skrivelse den
23 augusti 2021.
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