Utlåtande Rotel V (Dnr KS 2020/1096)

Förlängning av åtgärder inom
parkeringsverksamheten med anledning av
coronapandemin - ändrad parkeringsavgift för
motorcykel och moped klass 1
Hemställan från trafiknämnden
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
I enlighet med beslut i trafiknämnden fastställs att parkeringsavgifterna för
motorcykel och moped klass 1 sänks tillfälligt till 0 (noll) kronor, att gälla
från och med den 1 september 2020 till dess att nytt beslut fattas, dock
längst till och med den 31 december 2020.

Föredragande borgarrådet Daniel Helldén anför följande.
Ärendet
Trafiknämnden hemställer till kommunfullmäktige att fastställa förlängning av
tillfälligt ändrade parkeringsavgifter på grund av coronapandemin, med
anledning av att Folkhälsomyndigheten har meddelat att de allmänna
rekommendationerna om social distansering för att minska smittspridningen av
covid-19 kvarstår till och med den 31 december 2020 och att Region
Stockholm fortsatt vädjar om att undvika resor med kollektivtrafik om möjligt.
Den tillfälliga ändring som föreslås förlängas avser kommunfullmäktiges
beslut den 15 juni 2020 om att parkeringsavgifterna för motorcykel och moped
klass 1 tillfälligt sänks till 0 (noll) kronor från och med den 9 april 2020 till
dess att nytt beslut fattats, dock längst till och med den 31 augusti 2020, dnr
KS 2020/645. Beslutet gäller på parkeringsplats reserverad för MC och moped
klass 1 samt på platser där MC och moped klass 1 har tillstånd att parkera med
giltig boendedispens.
Beredning
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Ärendet har initierats av trafiknämnden och remitterats till
stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret anser att en förlängning av beslutet om tillfällig
nedsättning av parkeringsavgifterna för motorcykel och moped klass 1 är
befogat med beaktande av att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och
allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19 gäller till och
med den 31 december 2020.
Mina synpunkter
Stockholms stad arbetar sedan våren 2020 på bred front för att minska
skadeverkningarna av Coronapandemin. De förändringar inom
parkeringsverksamheten som beskrivs i ärendet tillkom i ett läge där
smittspridningen var stor i Stockholm. I dagsläget har smittspridningen i
Stockholm minskat, men läget inför hösten och vintern är osäkert.
Folkhälsomyndigheten har meddelat att de allmänna rekommendationerna om
social distansering för att minska smittspridningen kvarstår till och med 31
december 2020 och regionen vädjar fortsatt om att undvika resor med
kollektivtrafik om möjligt. Det är därför rimligt att förlänga de tillfälliga
ändringar som gjordes under våren, fram till och med 31 december 2020.
Genom att tillfälligt ändra parkeringsavgiften för MC och moped klass 1
till noll kronor underlättar vi för stockholmare att kunna undvika
kollektivtrafiken och resa på ett sätt som gör det enkelt att hålla social distans.
Övriga åtgärder inom parkeringsverksamheten som inte berörs av detta
ärende ligger även de kvar fram till och med 31 december 2020. Det handlar
om att den som sitter i karantän på grund av Covid-19 kan få vissa
parkeringsanmärkningar återbetalda samt parkeringsdispens med gratis
parkering för vård- och omsorgspersonal.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
I enlighet med beslut i trafiknämnden fastställs att parkeringsavgifterna för
motorcykel och moped klass 1 sänks tillfälligt till 0 (noll) kronor, att gälla
från och med den 1 september 2020 till dess att nytt beslut fattas, dock
längst till och med den 31 december 2020.
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Stockholm den 23 september 2020
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Daniel Helldén
Mats Larsson

Särskilt uttalande gjordes av Peter Wallmark (SD) enligt följande.
Trafiknämnden hemställer till kommunfullmäktige att fastställa den förlängning av
tillfälligt ändrade parkeringsavgifter som har införts på grund av pandemin. Genom att
uppmuntra människor att resa på två hjul så ökar vi incitamenten för minskad trängsel.
Vi vill därför att man ser över parkeringsstrategin och gör den nu tillfälliga ändringen
av parkeringsavgifter för motorcykel och moped klass 1 permanent.
Vi måste ta hänsyn till att många stockholmare är i behov av goda
transportmöjligheter vilket även inkluderar bil, motorcykel och moped. Vi vill
understryka vikten av ett helhetsperspektiv från stadens sida när det kommer till att
skapa en levande stad där man verkar för att förbättra parkeringsmöjligheterna och
framkomligheten i Stockholms stad.
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Remissammanställning
Ärendet
Trafiknämnden beslutade den 27 augusti 2020 att hemställa ett beslut om
förlängning av tillfälligt ändrade parkeringsavgifter till kommunfullmäktige
för fastställande. Den tillfälliga ändring som föreslås förlängas avser
kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020 om att parkeringsavgifterna för
motorcykel och moped klass 1 tillfälligt sänks till 0 (noll) kronor från och med
den 9 april 2020 till dess att nytt beslut fattats, dock längst till och med den 31
augusti 2020 dnr KS 2020/645. Trafiknämndens förslag till förlängning avser
perioden från och med den 1 september 2020 till dess att nytt beslut fattas,
dock längst till och med den 31 december 2020.
Liksom det tidigare beslutet gäller det specifikt på parkeringsplats
reserverad för motorcykel och moped klass 1 samt på platser där motorcykel
och moped klass 1 har tillstånd att parkera med giltigt boendedispens, det vill
säga inom det område där den egna boendedispensen gäller.
Trafiknämnden motiverar den föreslagna förlängningen med att
Folkhälsomyndigheten har meddelat att de allmänna rekommendationerna om
social distansering för att minska smittspridningen av covid-19 kvarstår till
och med den 31 december 2020 och att Region Stockholm fortsatt vädjar om
att undvika resor med kollektivtrafik om möjligt.
Trafiknämnden bedömer att intäktsbortfallet uppgår till mindre än 750 000
kronor.
I samma ärende beslutade trafiknämnden även om förlängning av tillfälligt
ändrade rutiner för vissa parkeringsanmärkningar, som nämnden infört tidigare
under året. Även detta med anledning av coronapandemin.
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Trafiknämnden
Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 augusti 2020 följande.
1. Trafiknämnden godkänner förslaget att förlänga tillfällig taxeändring
för MC och moped klass 1, i enlighet med tjänsteutlåtandet. Beslutet
ska gälla från och med den 1 september 2020 till dess att nytt beslut
fattats, dock längst till och med den 31 december 2020.
2. Trafiknämnden hemställer till kommunfullmäktige att fastslå
tillfällig taxeändring för MC och moped klass 1, i enlighet med
tjänsteutlåtandet. Beslutet ska gälla från och med den 1 september
2020 till dess att nytt beslut fattats, dock längst till och med den 31
december 2020.
3. Trafiknämnden godkänner förslaget att förlänga tillfälligt ändrade
rutiner för parkeringsanmärkningar, i enlighet med tjänsteutlåtandet.
Beslutet ska gälla från och med den 1 september 2020 till dess att
nytt beslut fattats, dock längst till och med den 31 december 2020.
4. Trafiknämnden justerar beslutet omedelbart.
Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 12 augusti 2020 har i huvudsak
följande lydelse.
Stockholms stad arbetar på olika sätt för att minska skadeverkningarna av
Coronapandemin. En av de många åtgärder som genomförts är att parkeringsavgiften
för motorcykel och moped klass 1 har ändrats till noll kronor, på parkeringsplats
reserverad för MC och moped klass 1 samt på platser där MC och moped klass 1 har
tillstånd att parkera med giltig boendedispens. Vidare tog staden under våren beslut
om att den som sitter i karantän på grund av covid-19 kan få vissa
parkeringsanmärkningar återbetalda. Båda dessa ändringar är tillfälliga och besluten
gäller till och med 31 augusti. Kontoret föreslår att de tillfälliga ändringarna förlängs
till och med 31 december 2020.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår trafikkontoret att trafiknämnden godkänner
förslaget om att förlänga tillfällig taxeändring för MC och moped klass 1, och
hemställa till kommunfullmäktige att fastslå taxeändringen. Beslutet ska gälla från och
med den 1 september 2020 till dess att nytt beslut fattats, dock längst till och med den
31 december 2020.
Vidare föreslår kontoret att trafiknämnden godkänner förlängning av de tillfälligt
ändrade rutinerna för parkeringsanmärkningar till och med 31 december 2020.
Beslutet ska gälla från och med den 1 september 2020 till dess att nytt beslut fattats,
dock längst till och med den 31 december 2020.
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Beredning
Ärendet har initierats av trafiknämnden och remitterats till
stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 1 september 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret anser att en förlängning av beslutet om tillfällig nedsättning av
parkeringsavgifterna för motorcykel och moped klass 1 är befogat med beaktande av
att Folkhälsomyndigheten har meddelat att dess föreskrifter och allmänna råd om allas
ansvar för att förhindra smitta av covid-19 gäller till och med den 31 december 2020.
Här framgår bland annat att åtgärder ska vidtas för att minska trängseln i
kollektivtrafiken.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att fastställa tillfälligt ändrade parkeringsavgifter för
motorcykel och moped klass 1, i enlighet med beslut som fattats av trafiknämnden, att
gälla från och med den 1 september 2020 till dess att nytt beslut fattats, dock längst till
och med den 31 december 2020.
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