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Motion (2007:36) om parkeringsreform för bättre
stadsmiljö och större rättvisa
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar på kommunstyrelsens remiss
av motion (2007:36) om parkeringsreform för bättre stadsmiljö och större rättvisa.

Anders Carstorp
stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Åsa Romson (mp) m.fl. har inkommit med en motion till kommunfullmäktige. Enligt
motionen till kommunfullmäktige upptas en stor del av gaturummet av långtidsparkering
av bilar istället för att komma folklivet till del. I motionen föreslås en rad åtgärder inom
ramen för en parkeringsreform i syfte att förbättra stadsmiljön. Bland annat föreslås att en
nämndövergripande och tydlig parkeringspolicy utarbetas.
Stadsdelsförvaltningen ser positivt på förändringar som innebär förbättringar för stadens
invånare. Det gäller såväl minskad trängsel, ökad bekvämlighet, tidsvinster för dem som
innehar bil och ett blomstrande folkliv i staden. Vill Stockholm leva upp till visionen om
en stad i världsklass 2030 och öka antalet boende samt förbättra förutsättningarna för ett
konkurrenskraftigt näringsliv i innerstaden måste någon form av åtgärd sättas in redan nu.
Stadsdelsförvaltningen anser att staden bör arbeta för att parkeringsgarage nyttjas i högre
utsträckning än idag i syfte att minska behovet av boendeparkering på gatan och för att
därigenom öka framkomlighet och tillgänglighet. En inventering av möjliga och tillgängliga parkeringsplatser på gatumark och kvartersmark bör enligt förvaltningen föregå ett
framtagande av en parkeringspolicy.
Förvaltningen har ingen rådighet i frågor som gäller gaturummet och har därför inte någon åsikt i övrigt om möjligheterna att genomföra de i motionen föreslagna åtgärderna.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Parkmiljögruppen för Norra Innerstaden.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bl.a Kungsholmens stadsdelsnämnd med anledning av motion (2007:36) från Åsa Romson (mp) m.fl. om parkeringsreform för bättre
stadsmiljö och större rättvisa. Ärendet tas upp på stadsdelsnämndens sammanträde 200802-14. Remisshandlingarna bifogas med tjänsteutlåtandet.

Motionen i korthet
Enligt motionen till kommunfullmäktige upptas en stor del av gaturummet av långtidsparkering av bilar istället för att komma folklivet till del. I motionen föreslås en rad åtgärder
inom ramen för en parkeringsreform i syfte att förbättra stadsmiljön.
Enligt motionen saknas en enhetlighet i parkeringsreglerna främst beroende på att en
nämndövergripande och tydlig parkeringspolicy saknas i staden och att flera olika subventionssystem gäller parallellt.
I motionen hemställs kommunfullmäktige att besluta om att uppdra till kommunstyrelsen
att ta fram en övergripande parkeringspolicy.

Stadsdelsförvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen ser positivt på förändringar som innebär förbättringar för stadens
invånare. Det gäller såväl minskad trängsel, ökad bekvämlighet, tidsvinster för dem som
innehar bil liksom ett blomstrande folkliv i staden. Vill Stockholm leva upp till visionen
om en stad i världsklass 2030 och öka antalet boende samt förbättra förutsättningarna för
ett konkurrenskraftigt näringsliv i innerstaden måste någon form av åtgärd sättas in redan
nu.
Stadsdelsförvaltningen anser att staden bör arbeta för att parkeringsgarage nyttjas i högre
utsträckning än idag i syfte att minska behovet av boendeparkering på gatan och för att
därigenom öka framkomlighet och tillgänglighet. I staden finns flera pågående eller vilande projekt kring garage i bergrum. Förvaltningen anser vidare att en inventering av möjliga och tillgängliga parkeringsplatser på gatumark och kvartersmark bör föregå ett framtagande av en parkeringspolicy. Stadsdelsförvaltningen har ingen rådighet i frågor som
gäller gaturummet och har därför inte någon åsikt om möjligheterna att genomföra de i
motionen föreslagna åtgärderna.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar på
kommunstyrelsens remiss av motion (2007:36) om parkeringsreform för bättre stadsmiljö
och större rättvisa.
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