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§ 41 Dnr 2016/00516  

Svar på motion: Inrättande av samåkningsparkering 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige har remitterat motion om inrättande av samåknings-
parkering, inlämnad av Michael Rubbestad (SD), till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Av motionen framgår följande: ”Vid motorvägsavfarten ”Trafikplats Dra-
get” till Bålsta tätort från E18 finns en grusplan som idag godtyckligt nyttjas 
som en parkering, oftast för pendling då den används som en mötesplats för 
personer som lämnar ett fler fordon och sedan ingår i någon form av samåk-
ning. På flera platser i landet har man upprättat så kallade ”samåkningspar-
keringar” där man har möjlighet att möta upp sina medresenärer, parkera en 
eller fler bilar och sedan samåka till och från arbetsplatsen eller annan desti-
nation. Införandet av denna typ av parkeringar är både bra för miljön då de 
uppmuntrar samåkning men ger tack vare rådande reglemente även nödvän-
dig skyltning med mera för att en säker parkering kan genomföras och att 
minska trafikfaran för in/utpasserande från parkeringen samt förbipasse-
rande på huvudleden.”  

Med hänvisning till ovanstående yrkar motionären att kommunfullmäktige 
beslutar att berörd förvaltning inleder dialog med Trafikverket för att se 
över möjligheten att införa en samåkningsparkering på den plats vid E18 av-
fart ”Trafikplats Draget” till Bålsta som idag redan används för ändamålet. 

Kommunstyrelsen förvaltning har berett ärenden och både den gatuenheten 
och plan- och utvecklingsavdelningen tillstyrker motionens andemening och 
resonemang. Åtgärder i linje med motionärens förslag har redan genomförts 
av förvaltningen, efter beslut i kommunstyrelsen. Bland annat har etable-
ringen av en samrådsparkering lyfts fram som en önskvärd åtgärd i kommu-
nens remissvar på länstrafiksplanen.  

Förvaltningen vill dock understryka att trafikverket är väghållare vid draget, 
och att det begränsar kommunens möjlighet att besluta om faktiska åtgärder. 
Men att påtala behovet för trafikverket inom ramen för de återkommande 
möten och diskussioner som förvaltningen har med trafikverket, vilket 
också föreslås i motionen, är självfallet görbart.  

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen bifalls.  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2017-03-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 54 
Tjänsteskrivelse 2017-02-21 
Motion 2016-09-20 
KF 2016-09-26, § 108 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till be-
slut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionär, för lännedom 
Förvaltningschef Bygg- och miljö, för åtgärd 
Kansliet 
 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 


	Svar på motion: Inrättande av samåkningsparkering
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutet skickas till:



