Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2016-12-08, § 36

Tid

Torsdagen den 8 december 2016 kl. 16.05 – 16.30

Plats

Kristallen, Stadshuset

Justerat

Torsdagen den 8 december 2016

Daniel Helldén

Cecilia Brinck

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Daniel Helldén (MP), ordföranden
Cecilia Brinck (M), vice ordföranden
Jan Valeskog (S)
Bawer Kevir (S)
Kristina Öberg (S)
Maja Zachrisson (S)
Lorentz Tovatt (MP)
Sara Stenudd (V)
Bo Arkelsten (M)
Peter Jönsson (M)
Eva Ekmehag (M)
Patrik Silverudd (L)

Tjänstgörande ersättare:
Jonas Lilleberg Eriksson (M)

för Karin Ernlund (C)

Ersättare:
Martin Engman (S)
Roland Eliasson (S)
Inger Lagerman (S)
Petra Schagerholm (MP)
Viveca Wallqvist (MP)
Zakarias Zouhir (V)
Malin Ericson (Fi)
Erik Persson (M)
Jan Erik Leijon (M)
Jill Eriksson (L)

Tjänstemän:
Förvaltningschefen Jonas Eliasson, Karin Dhakal, Barbro Edlund, Ted Ell,
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/trafikkontoret

Åse Geschwind, Lars Jolérus, Mattias Lundberg och personalföreträdarna
Luis Lopez och Magnus Sundin §§ 1-19 samt borgarrådssekreteraren
Thomas Karlsson.
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§ 36
Boendeparkering i Enskedalen
Dnr T2016-00050
Beslut

Trafiknämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Daniel
Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl. (S) och Sara Stenudd (V):
1

Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att pröva ansökningar
om boendeparkeringstillstånd från boende i enskilda
fastigheter i Enskededalen och att bevilja sådant i de fall
sökanden uppfyller kriterier angivna i kontorets
tjänsteutlåtande.

2

Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma till
nämnden med en redovisning av parkeringsläget i
Enskededalen senast december 2017.

3

Trafiknämnden bestlutar att därutöver anföra följande:
Svenska Bostäder äger parkeringsplatser på tomtmark inom
området. De har meddelat att boende i området som inte bor
hos Svenska bostäder kommer att prioriteras upp näst efter
Svenska Bostäders hyresgäster i kön till dessa
parkeringsplatser. Det innebär att boende i berörda fastigheter
successivt kommer att få tillgång parkeringsplatserna på
tomtmark. Hur lång tid det kommer ta är oklart men med
tiden kommer området i sin helhet kunna betraktas som ett
enhetlig p-talsområde.

4

Trafiknämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 10 oktober 2016. Kontoret
föreslår att nämnden beslutar följande:
1

Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att pröva ansökningar
om boendeparkeringstillstånd från boende i enskilda
fastigheter i Enskededalen och att bevilja sådant i de fall
sökanden uppfyller kriterier angivna i kontorets
tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/trafikkontoret

Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl.
(S) och Sara Stenudd (V) föreslår (se beslutet).
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2)
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Vice ordföranden Cecilia Brinck m.fl. (M) och Patrik
Silverudd (L) föreslår att nämnden beslutar enligt kontorets
förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Helldén (MP) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Daniel Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl. (S) och Sara Stenudd
(V).
Reservation

Vice ordföranden Cecilia Brinck m.fl. (M) och Patrik Silverudd (L)
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till kontorets förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Cecilia Brinck m.fl.
(M) enligt följande:
Redan i samband med att den nya parkeringsplanen och de
nya parkeringsavgifterna beslutades påpekade vi att
beslutsunderlaget med konsekvensanalyser var undermåligt.
Detta valde dock den styrande majoriteten att strunta i.
Resultatet ser vi nu, då majoriteten tvingats backa från
beslutet gällande Traneberg och nu Enskededalen eftersom
beslutsunderlagen varit undermåliga och i vissa fall till och
med direkt felaktiga. Frågan är vad mer för felaktigheter som
finns i beslutsunderlaget för det aktuella ärendet.
Särskilt uttalande lämnas av Patrik Silverudd (L) enligt följande:
Liberalerna har upprepade gånger påtalat problematiken med
de något godtyckliga besluten om vilka som ska och inte ska
omfattas av boendeparkering. Det är tveksamt enligt den
kommunala likställighetsprincipen att vissa boende får betala
tusentals kronor mer i månaden för att parkera bilen på gatan
än grannen i kvarteret bredvid. Enskededalen är nu, efter
Minneberg, det andra exemplet på ett område där det visat sig
besluten är fattade på undermåliga eller felaktiga underlag.
Det förefaller inte vara otroligt att besluten gällande andra
områden också är fattade på felaktiga grunder.
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Box 8311
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/trafikkontoret

Det är djupt oroande att stadens styrande majoritet lägger så
liten vikt vid rättssäkerhetsaspekterna. Men så tycker man ju
också att stadens rörelsehindrade ska utsättas för onödig
byråkrati och kostnader för att komma tillrätta med
felparkerare. Med inställningen att man ska straffa dem som
drabbas, inte de som begår brott, är det inte konstigt att man
anser att likställighetsprincipen väger lätt.
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Ersättaryttrande

Malin Ericson (Fi) instämmer i beslut av ordföranden Daniel
Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl. (S) och Sara Stenudd (V).

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:

_________________________________
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