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Kommunstyrelsen

Svar på motion från Carolin Robson (MP) m fl om att
avgiftsbelägga infartsparkeringen vid Mörby
station/Danderyds sjukhus

Ärende
Carolin Robson (MP) med flera har väckt en motion om att
kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda en
avgiftsbeläggning av infartsparkeringen vid Mörby station/ Danderyds
sjukhus, den så kallade ”Hortus-parkeringen”.
Motionärerna anser att kommunen, genom att inte ta ut parkeringsavgift,
subventionerar kommuninvånare som parkerar där. En avgift skulle kunna
medföra att fler väljer att cykla eller åka buss istället för att ta bilen samt
bidra till att uppfylla målen i kommunens miljöprogram samt klimat- och
energistrategi.
Ärendet har remitterats till tekniska nämnden. Tekniska kontoret har under
hösten 2019, på uppdrag av tekniska nämnden, genomfört en översyn av
kommunens parkeringsavgifter och lämnat förslag till kommunfullmäktige
om införande av avgiftsbeläggning av infartsparkeringarna.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.
Kommunledningskontorets yttrande
Kommunledningskontoret ser det som positivt att tekniska kontoret
genomfört en översyn av infartsparkeringarna däribland ”Hortusparkeringen”.
Kommunledningskontoret noterar vidare att tekniska nämnden den 25
september 2019 (§ 80) beslutat att lämna ett förslag till kommunfullmäktige
om att införa avgiftsbeläggning av infartsparkeringarna vid:
 Mörby Station
 Stocksund, Stockholmsvägen
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 Djursholms Ösby, Valevägen
 Vendevägen
De föreslagna avgifterna utgörs av en parkeringsavgift om 5 kronor i
timmen på vardagar. Maximal avgift per dag är 30 kronor per dag mellan
klockan 07.00–16.00. Kommunens infartsparkering vid Vendevägen
föreslås vara avgiftsbefriad och tillgänglig för samtliga bilister från 1 juli till
31 juli varje år.
Kommunledningskontoret föreslår därmed att motionen bör anses vara
besvarad.

Johan Lindberg
Tf kommundirektör
Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande, Svar på motion från Carolin Robson (MP) m fl om
att avgiftsbelägga infartsparkeringen vid Mörby station/Danderyds
sjukhus
2. Motion från Miljöpartiet
3. Beslut tekniska nämnden, TN 2019-09-25 § 79
4. Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, 2019-09-02, TN 2019/0147
5. Beslut tekniska nämnden, 2019-09-25, § 80
6. Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, 2019-09-09 TN 2019/0377
7. Beslut Tekniska nämnden, TN 2019-05-08, § 44
Expedieras:
Tekniska nämnden
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