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Ärende 15. Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering beslut om fastställande
Särskilt yttrande
Miljöpartiet ser positivt på att nämnden och staden nu går vidare med att fastställa ett
strategiskt styrdokument för angöring och parkering i kommunen.
Överlag är Miljöpartiet nöjda med den strategi som presenterats för beslut till nämnden.
Strategin tar ett efterlängtat helhetsgrepp om parkerings- och angöringsfrågorna och anger
på ett tydligt sätt hur stadens mark ska nyttjas samt ställningstaganden kring användning av
densamma.
Utifrån detta finns ett par avsnitt i förslaget till strategi som vii Miljöpartiet vill lyfta fram
särskilt.
1.

Utgångspunkten i stadens Mobilitetsprogram, sida 5

Sundbyberg stad fastställde 2017 ett Mobilitetsprogram för staden där en prioritering för
olika färdmedel görs. I detta program prioriteras parkerade motorfordon lägst. Att såväl
Mobilitetsprogrammet och dess prioritering av transportslag lyfts och nämns redan i
inledningen av strategin för angöring och parkering ger en god och nödvändig inramning av
strategin.
2.

De fyra strategier som stadens arbete utgår från, sida 6

De fyra strategier som styrdokumentet utgår ifrån ger, likt redogörelsen av
Mobilitetsprogrammet, en tydlig och sammanfattad bild av Sundbyberg stads olika
avvägningar och inriktning framåt. Miljöpartiet anser att dessa i sak är kloka utgångspunkter
för stadens arbete med parkeringsfrågor.
Vi vill här särskilt lyfta fram strategin Balanserad tillgänglighet till parkering för ett ökat
hållbart resande. Här beskrivs på ett gott sätt behovet av en rotation bland
parkeringsplatserna i centrala lägen och att det på grund av Sundbybergs begränsade yta är
svårt att skapa parkeringsytor, eller lediga sådana, vid varje möjlig målpunkt i staden.
3.

Avvägning mellan allmän platsmark och kvartersmark, sida 15

Sundbybergs allmänna platsmark är en resurs som staden bör hushålla med, inte minst på
grund av Sundbybergs storlek. Miljöpartiet ser det därför som positivt att strategin har som
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ingångsvärde att där det är lämpligt och möjligt ska staden kunna frigöra ytor och mark, som
idag vigs åt parkering, för att istället möta andra behov som kommunen har. Detta kan
möjliggöras exempelvis genom att låta en större andel av parkeringen ske på kvartersmark
istället för vår gemensamma allmänna platsmark.
4.

Parkeringens koppling till handel och näringsliv, sida 16

Miljöpartiet ser väldigt positivt på att nyttorna med alternativa transportmedel till bilen lyfts
fram i relation till handeln i vår stad. Att prioritera gående vid centrum- och handelsnära
områden och noder kan, precis som beskrivs i strategin, bidra till ökad försäljning och
omsättning för det lokala näringslivet. Att detta även ökar trivseln och stadsmiljön för de
som vistas i området är ett stort plus.
5.

Delningstjänster, sida 32

Vi ser även positivt på att strategin lyfter fram användning av delningstjänster och att
staden ska verka för fler bilpoolsplatser på kommunal kvartersmark. Bilpooler kan både
minska behovet av att äga egen bil samtidigt som det på ett gott sätt bidrar till att lösa det
transportbehov som många sundbybergare har.

I slutändan är det väsentliga för Miljöpartiet dock inte att Sundbybergs stads strategi för
angöring och parkering uttrycker flera positiva ställningstaganden och avvägningar, utan att
dessa faktiskt omsätts till praktik och verkstad. En stor del av detta kan troligtvis avgöras i
den tilltänkta handlingsplanen för genomförande av strategin. Vi ser därför fram emot att
kunna ta del av handlingsplanen för att se om den uppfyller de indirekta mål som sätts i
strategin.
Avslutningsvis vill vi lyfta en mindre förändring av strategin som vi ser att
Samhällsbyggnadssektorn bör kunna, eller uppdras att, genomföra på delegation. På flera
sidor i dokumentet bör "förvaltningen" och "samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen"
bytas ut mot "sektorn" respektive "sektorn för samhällsbyggnad". Det för att spegla den
organisationsförändring som skett i kommunen sedan arbetet med strategin initierades.
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