Stadsmiljö- och tekniska nämnden
22 februari 2022

K
D
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Yrkande
Framtagandet av ett gemensamt strategidokument för parkering och angöring för stadens
tjänstepersoner, förvaltningar, förtroendevalda och helägda bolag är bra. I det dagliga arbetet
uppkommer ofta frågor gällande hantering och prioritering av ytor för angöring och
parkering. Ett gemensamt strategidokument att stödja sig mot och hänvisa till är klokt för att
undvika risken att olika instanser i kommunen hanterar liknande parkeringsrelaterade
situationer på olika sätt trots att de alla ingår i stadens verksamheter.
Förslaget är ett styrande dokument med långsiktiga inriktningar och strategier där gående,
cykeltrafikanter och kollektivtrafik prioriteras före biltrafik. Ambitionen är eftersträvansvärd,
men innebär bekymmer i praktiken. Trafiksituationen som råder försvårar för biltrafikanter
genom minskade parkeringsmöjligheter och framkomlighetsbegränsningar, främst i centrala
Sundbyberg. Vi ställer oss därför frågande till vissa ställningstaganden som presenteras i
dokumentet.
Vi ställer oss bland annat frågande till att begränsa möjligheten att parkera på högattraktiva
platser på dagtid. Ett redan infört exempel på det är den tretimmarsregel för boende som i
våras infördes vid Fredsgatan/Fredsgränd. Den innebär att de boende behöver flytta sin bil
var tredje timme. Regeln skapar problem för personer som exempelvis använder cykeln för
att ta sig till jobbet och därmed inte kan flytta på bilen var tredje timme som regeln
stipulerar.
Vi ställer oss även frågande till inställningen att våra invånares föredragna resesätt ska styras
i så stor utsträckning av politikerna i stadshuset. Politiken kan uppmuntra våra invånare att
göra mer hållbara val, exempelvis genom information och vissa åtgärder. Vi menar dock att
parkeringsavgifter och förändringar i stadsrummet främst ska användas för att förbättra
tillgängligheten till parkeringsplatser och lösa trafikproblem, inte styra våra medborgares
resvanor.
I Stockholmsregionen är trafiknätet underdimensionerat för gångtrafikanter, cyklister och
kollektivtrafikresenärer, vilket innebär väsentliga tidsfördelar med att använda bil. Genom
den pågående elektrifieringen av bilflottan begränsas biltrafikens negativa konsekvenser. Att
då utforma stadens parkeringsstrategi på ett sätt som försvårar boendes användande av bil
och minskar parkeringsmöjligheterna tjänar inte våra medborgare i längden.
Staden bör i sin strategi för angöring och parkering vara mer framåtsträvande snarare än
observerande. Uttryck som "följa utvecklingen" bör bytas mot "verka för" för att kunna tas
med som klausuler i framtida upphandlingar. Detta gäller bland annat guidning till lediga
platser, tillstånd för rörelsehindrade, flexibla servicetider och krav på samverkan och
förenkling av olika betalningslösningar.

Med grund i ovanstående yrkar vi:
1. att på s. 6 ändra den tredje underrubriken, "Balanserad tillgänglighet till parkering

för ett ökat hållbart resande" till: "Attraktiva målpunkter kräver högre rotation."
att på s. 13 punkt 2.6 sista stycket ändras till: "Parkering ska tillåtas om service inte
kommer genomföras."
3. att på s. 14 punkt 2.8 nästsista mening ändras "ska" mot "bör".
4. att på s. 18 första styckets sista meningen ändras till: "Stadens arbete med angöring
och parkering bör utgå ifrån invånarnas behov av parkering.
5. att på s. 19 punkt 3.2.1 andra stycket ändras meningen "Prioritetsordningen är statisk
och ska följas uppifrån och ner." till: "Prioriteringsordningen är vägledande och bör
följas uppifrån och ner."
6. att på s. 20 fjärde stycket (punkt 3.2.1), första och andra meningen, ändras "ska" mot
"bör".
7. att på s. 21 punkt 3.2.2 ändras rubriken "Reglering av parkering på allmän platsmark
ska verka för korttidsparkering reglerad med avgift" till: "Påstigning- och
avlämningsplatser bör anordnas vid behov".
8. att på s. 21 punkt 3.2.2 stryka meningen: "Hög avgift bidrar till ökad rotation och
effektivt nyttjande av ytorna."
9. att på s. 22 under rubriken "Taxa B" ändras sista meningen till: "I taxeområde B bör
boendeparkeringstillstånd tillåtas utanför arbetstid."
lo. att på s. 24 punkt 3.2.4 första punkten andra stycket sista två meningarna ändras till:
"Parkering för rörelsehindrade bör vara avgiftsfri men kan regleras med avgift om ett
sådan behov föreligger. För att motverka fusk med parkeringstillstånd för
rörelsehindrade ska Sundbyberg verka för en digitalisering av dessa tillstånd som gör
det möjligt att kontrollera att rätt person parkerar på platser avsedda för
rörelsehindrade."
11.att på s. 27 punkt 3.2.7 första punktens rubrik ändras till: "Parkering för boende ska i
första hand lösas inom kvartersmark".
12. att på s. 27 punkt 3.2.7 första punktens stycke ändras till: I samband med ny-, omoch tillbyggnation ska stadens krav på parkeringar för boende uppnås. Inför nya
normer för parkering i nyproduktion så att antalet parkeringsplatser ökar och
överensstämmer med efterfrågan. Detta sker i första hand på kvartersmark då
stadens ytor är begränsade."
13.att på s. 27 punkt 3.2.7 andra punkten stryka andra och tredje stycket. Ersätt med:
"Boendeparkering ska erbjudas i hela Sundbyberg, särskilt där efterfrågan på
parkering är större än utbudet på kvartersmark. Alla ska ha rätt till boendeparkering".
14. att på s. 27 punkt 3.2.7 stryka tredje punkten i sin helhet.
15.att på s. 28 punkt 3.2.7 stryka sista punkten i sin helhet.
16.att på s. 28 punkt 3.2.8 andra punktens andra stycke ändras till: "Under byggprojekt
kan det vara svårt att ersätta parkeringar som försvinner på allmän platsmark. Det
ska eftersträvas att kompensera dessa i möjligaste mån både under och efter
byggtiden."
17.att på s. 28 punkt 3.2.8 stryka tredje punkten i sin helhet.
18.att på s. 28 punkt 3.2.8 fjärde punkten. Ändra rubriken till: "Parkering inom
arbetsområde på allmän platsmark bör vara förbjuden."
19.att på s. 3o punkt 3.2.10 första punkten. Ändra rubriken till: "Staden ska verka för
användningen av digitala verktyg."
20. att på s. 3o punkt 3.2.10 femte punkten sista meningen ändras till:
"Parkeringsautomater är ett komplement till andra betalningslösningar och ska glesas
ut och om de inte används tillräckligt avlägsnas helt.
Parkering i Sundbyberg ska kunna betalas med ett flertal mobilappar. Appar som
ansluts får inte ta ut extra avgifter för betalningen utöver stadens parkeringsavgifter.
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Staden ska verka för att ha en ersättningsmodell för appar som ansluts. Staden bör
även verka för att en gemensam taxetjänst används för att beräkna avgiften och hålla
rätt på upprepade parkeringar inom samma områden, oavsett om hur betalningen
sker."
att på s. 31 punkt 3.2.12 första punkten. Ändra rubriken till: "Parkering för personal i
kommunal verksamhet ska i första hand lösas på kvartersmark".
att på s. 31 punkt 3.2.12 stryka andra punkten i sin helhet.
att på s. 31 punkt 3.2.12 stryka fjärde punkten i sin helhet.
att på s. 39 rubrik "Hållbara färdmedel" lägga till följande mening: "Även elbilar bör
betraktas som ett hållbart färdmedel."
att på s.39 rubrik "Hållbart resande" stryka sista meningen och lägga till följande
mening: "Även färd med elfordon, av alla slag, bör betraktas som hållbart resande."
att följande tillägg infogas på lämplig plats: "Staden ska undersöka möjligheten att
ingå avtal med garageägare för att möjliggöra boendeparkering under nattetid".
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