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Utbildningsnämnden 2017-01-26

Parkeringsstrategi och parkeringsnorm för Danderyds
kommun – synpunkter
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslaget till parkeringsstrategi till utbildningsnämnden för synpunkter.
En parkeringsstrategi ska ge en gemensam syn på hur parkeringsfrågor ska
hanteras inom kommunen. Inför pågående och kommande stadsbyggnadsprojekt i Danderyd finns ett behov av en parkeringsstrategi som hanterar
både bil- och cykelparkering. Den tidigare antagna trafikstrategin ska ses
som ett medel för att bl.a. uppnå målen att öka andelen Danderydsbor som
går, cyklar och åker kollektivt.
Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut
Utbildningsnämnden har tagit del av parkeringsstrategi och parkeringsnorm
och skickar synpunkter enligt utbildnings- och kulturkontorets yttrande
Bakgrund
Förvaltningen har varit delaktig i processen kring framtagandet av strategin
med syfte att bevaka konsekvenser för parkering kring förskolor och skolor i
kommunen. Det handlar dels om att se till att det finns tillräckligt med parkeringsplatser för personal i anslutning till arbetsplats och dels parkeringsplats för avlämning och hämtning av barn och elever. Samtidigt finns behovet av att ha en säker trafikmiljö för barn och elever runt förskolor och skolor.
Parkeringsstrategin överensstämmer med de mål som finns i miljöprogrammet som rör trafik runt förskolor och skolor.
Utbildnings- och kulturkontorets yttrande
För att kunna rekrytera personal på ett konkurrensneutralt sätt finns behov
av personalparkering, där trafiksäkerheten beaktas, framförallt kring de förskolor och skolor som inte har närhet till kollektivtrafik. Det är viktigt att ta
med säkerheten för barn och elever runt förskolor och skolor och att det
perspektivet beaktas samtidigt som attraktiviteten för personal inte minskas.
I strategin finns ett antal bilparkeringstal framtagna, dvs hur många parkeringsplatser som ska finnas per yta för olika verksamheter. Här finns inte
antal parkeringsplatser för arbetspendlare vid skolor och förskolor specificerad vilket vi anser skulle vara förtjänstfullt.
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