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Förslag till beslut 
 
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande: 
1.  Förvaltningens tjänsteutlåtande med nedanstående tillägg överlämnas som 

svar på remissen. 
2.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
Liberalerna kommer lyssna noga på de synpunkter som framkommer under denna remiss-
runda och formulera sitt politiska ställning till helheten efter att den är färdig. 
 
Liberalerna i Skarpnäck vill framhålla att det är angeläget att framkomligheten för rörlig 
trafik fortsätter att prioriteras. Vi är positiva till införandet av boendeparkering i yttersta-
den. Idag är det gratis att parkera i större delen av ytterstaden, vilket bl.a. leder till att bo-
ende i andra stadsdelar väljer att parkera sina bilar här, med följd att parkeringssituation-
en blir mycket ansträngd. Införandet av boendeparkering skulle sannolikt minska antalet 
parkerade fordon vars ägare inte bor i området. Vi bedömer att införandet av boendepar-
kering har förutsättningar att bidra till att framkomligheten i stadsdelen ökar.   
 
Boendeparkering bör kombineras med andra åtgärder för att förbättra parkeringssituat-
ionen. Det bör prövas om målade p-rutor längs gatorna kan minska förekomsten av yt-
ineffektiv/slarvig parkering eller oavsiktlig felparkering. Möjligheten till fler laddstolpar för 
elbilar bör studeras. Vissa p-platser bör reserveras för bilpoolsbilar. Givetvis bör erforder-
ligt antal parkeringsplatser reserveras för förare med handikapptillstånd (som bör utveck-
las för att minska risken för missbruk). 
   
Det är angeläget att betalning av parkeringsavgifter kan ske på ett smidigt och kontantfritt 
sätt. Målsättningen bör vara att betalningsautomater inte ska behöva placeras ut i gatu-
miljön utan att all betalning sker via mobila lösningar.   
 
De förslag som framförs i parkeringsstrategin är i huvudsak bra och i linje med det fram-
komlighetsarbete som påbörjades när Alliansen styrde Stockholm. Det som vore intres-
sant att se mer av är fler innovativa lösningar för att förenkla och förbättra parkeringssitu-
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ationen. Går det att utveckla en app som visar var det finns lediga parkeringsplatser? Kan 
parkeringsavgifterna bli mer dynamiska och anpassas efter tillgång/efterfrågan? Genom 
öppen trafikdata och en positiv attityd till teknikutveckling kan oanade möjligheter öppna 
sig. 


