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Konsekvenser av avskaffad boendeparkering för
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Förvaltningens förslag till beslut
Södermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
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Sammanfattning
En skrivelse om konsekvenser av avskaffad boendeparkering för
Södermalm har lämnats till nämnden. Bakgrunden till frågorna är
det uttalande som trafikborgarrådet gjort i lokaltidningen där denne
öppnar upp för att avveckla boendeparkeringarna.
Frågan om vilka konsekvenser ett avskaffande av
boendeparkeringen får för en attraktiv innerstad får utredas av de
facknämnder som ansvarar för stadsutveckling. Stadsdelsnämnden
ansvarar inte för de frågor som tas upp i skrivelsen. Förvaltningen
har därför inga synpunkter på förslaget från trafikborgarrådet.
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Ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd överlämnade den 22 september 2016
en skrivelse om konsekvenser av avskaffad boendeparkering för
Södermalm inlämnad av Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och AnneLie Elfvén (L) till förvaltningen för beredning.
Följande frågor ställs i skrivelsen.


Vilka konsekvenser en åtgärd som avskaffade
boendeparkeringar skulle få för en livskraftig och attraktiv
innerstad?



Vilka är förvaltningens synpunkter och förslag gällande ett
avskaffande av boendeparkeringar i stadsdelen?

Bakgrunden till frågorna är det uttalande som trafikborgarrådet gjort
i lokaltidningen där denne öppnar upp för att avveckla
boendeparkeringarna. I skrivelsen görs bland annat gällande att
boendeparkeringarna är uppskattade, att en avveckling skulle leda
till höjda parkeringsavgifter samt att boendeparkeringarna är en
förutsättning för att innerstadsbor ska kunna behålla sin bil.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsdelsdirektörens stab inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen
den 8 november 2016 i pensionärsrådet den 7 november 2016 och
i rådet för funktionshinderfrågor den 8 november 2016.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Södermalms stadsdelsnämnds uppgifter regleras i reglementet för
stadsdelsnämnderna. Av detta följer att Södermalms
stadsdelsnämnd inte ansvarar för de frågor som tas upp i skrivelsen.
Frågan om vilka konsekvenser ett avskaffande av
boendeparkeringen får för en attraktiv innerstad måste därför
utredas av de facknämnder som ansvarar för stadsutveckling.
Förvaltningen har mot bakgrund av detta inga synpunkter på
förslaget beträffande boendeparkeringar.
Bilagor
1. Skrivelse om konsekvenser av avskaffad boendeparkering för
Södermalm
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