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Motion - Flera infartsparkeringar i Tullinge (sbf/2020:13)  
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Motionen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
Lars Johansson (L) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde  
2018- 05-31, §132, motionen ”Fler infartsparkeringar i Tullinge”. Motionären 
föreslog kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
anlägga nya infartsparkeringar i Tullinge. Samhällsbyggnadsnämnden  
behandlade ärendet 2019-09-24, §298 och föreslog kommunfullmäktige att 
anses motionen besvarad. Nämnden beslutade för egen del att uppdra åt sam-
hällsbyggnadsförvaltningen att i samarbete med regionens trafikförvaltning 
utreda om lämplig lösning för parkering kan ske med hjälp av regionens  
accesskort.  
 
Motionen behandlades därefter i kommunstyrelsen 2019-10-25, §193, varvid 
kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-17, §193 återremitterades 
ärendet, enligt kommunlagens regler om minoritetsåterremiss, till samhälls-
byggnadsförvaltningen med Tullingepartiets motivering som bilaga. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att det lämpligt att utöka med fler 
platser längs sträckan, beroende på att det finns en risk för försämrat trafik-
flöde och sämre framkomlighet för bussar i linjetrafik. Detta ställningsta-
gande har inte förändrats. Ytan vid ST1-macken är upplåten med tomträtt 
till en tomträttsinnehavare och är därmed inte tillgänglig för en kommunal 
infartsparkering. Inför en utveckling av centrala Tullinge kan denna, alterna-
tivt andra ytor komma att tas i bruk för parkeringar under exploaterings-
perioden. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar också vidare med parke-
ringsfrågan för kommunen som helhet och har ett uppdrag från nämnden att 
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i samarbete med regionens trafikförvaltning utreda om en lösning för parke-
ring kan ske med hjälp att regionens accesskort. 
 
Avslutningsvis hänvisas till mittenmajoritetens protokollsanteckning i kom-
munfullmäktige där följande anförs: 
 
Samhällsbyggnadsnämnden gjorde 2017 en genomlysning/utredning av in-
fartsparkeringar i centrala Tullinge och arbetar kontinuerligt med att eventu-
ellt möjliggöra nya parkeringsplatser. Därmed anser vi att det inte föreligger 
några skäl till att utreda frågan på nytt. Utan arbete pågår. Vidare kommer 
man att undersöka om det går att använda de områden som anges i motionen 
som tillfälliga parkeringar under genomförandet av planprogrammet. 
 
 Ärendet 
Lars Johansson (L) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde  
2018-05-31, §132, motionen ”Fler infartsparkeringar i Tullinge”.  
Motionären föreslog kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden 
i uppdrag att anlägga nya infartsparkeringar i Tullinge.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2019-09-24, §298 och före-
slog kommunfullmäktige att anses motionen besvarad. Nämnden beslutade 
även för egen del att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att i samar-
bete med regionens trafikförvaltning utreda om lämplig lösning för parke-
ring kan ske med hjälp av regionens accesskort.  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-17, §193 återremitterades 
ärendet, enligt kommunlagens regler om minoritetsåterremiss.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-02, utgör 
underlag för beslutet.  
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