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Svar på motion från Anders Fransson (ROOP) och Irene Brändström
(ROOP) angående gratisbussar från Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då det för närvarande projekteras för fler
parkeringar.

Sammanfattning av ärendet
I motionen som inlämnats den 11 juni 2018 menar Roslagens oberoende parti att det finns
parkeringsbrist i stadskärnan och yrkar att kommunen ska ordna en gratisbuss som förbinder
stadens yttre parkeringsplatser med stadskärnan för att lätta på parkeringsefterfrågan. Dock framgår
i Norrtälje kommuns parkeringsstrategi att beläggningsgraden på stadskärnans parkeringar ska ligga
på 90 %, och att kommunen ska tillföra fler parkeringsplatser om beläggningsgraden överstiger
denna procentsats. Därav så åtgärdas redan i dagsläget eventuella parkeringsbrister i linje med
gällande styrdokument. För närvarande pågår även projektering av ett parkeringshus på Kv. Jupiter.

Beslutsunderlag
§118 KSAU protokollsutdrag med svar på motion från Ander Fransson (ROOP) och Irene
Brändström (ROOP) angående gratisbussar från Norrtälje

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Infrastrukturplanerare
Planavdelningen
Bitr. Kommundirektör
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion från Ander Fransson (ROOP) och Irene Brändström
(ROOP) angående gratisbussar från Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då det för närvarande projekteras för fler
parkeringar.

Sammanfattning av ärendet
I motionen som inlämnats den 11 juni 2018 menar Roslagens oberoende parti att det finns
parkeringsbrist i stadskärnan och yrkar att kommunen ska ordna en gratisbuss som förbinder
stadens yttre parkeringsplatser med stadskärnan för att lätta på parkeringsefterfrågan. Dock framgår
i Norrtälje kommuns parkeringsstrategi att beläggningsgraden på stadskärnans parkeringar ska ligga
på 90 %, och att kommunen ska tillföra fler parkeringsplatser om beläggningsgraden överstiger
denna procentsats. Därav så åtgärdas redan i dagsläget eventuella parkeringsbrister i linje med
gällande styrdokument. För närvarande pågår även projektering av ett parkeringshus på Kv. Jupiter.

Beslutsunderlag
Svar på motion från Anders Fransson (ROOP) angående gratis bussar från ytterparkeringar till
stadskärnan
Bilaga 1 - motion från Anders Fransson (ROOP) angående gratis bussar från ytterparkeringar till
stadskärnan

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Infrastrukturplanerare
Planavdelningen
Bitr. Kommundirektör
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-03-19
Diarienummer: KS 2018-938

Strategisk planering
Handläggare
Titel:

Erik L’Estrade
Infrastrukturplanerare

E-post:

erik.lestrade@norrtalje.se

Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion från Anders Fransson (ROOP)
angående gratis bussar från ytterparkeringar till
stadskärnan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då det för närvarande projekteras för fler
parkeringar.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
I motionen som inlämnats den 11 juni 2018 menar Roslagens oberoende parti att det finns
parkeringsbrist i stadskärnan och yrkar att kommunen ska ordna en gratisbuss som förbinder
stadens yttre parkeringsplatser med stadskärnan för att lätta på parkeringsefterfrågan. Dock framgår
i Norrtälje kommuns parkeringsstrategi att beläggningsgraden på stadskärnans parkeringar ska ligga
på 90 %, och att kommunen ska tillföra fler parkeringsplatser om beläggningsgraden överstiger
denna procentsats. Därav så åtgärdas redan i dagsläget eventuella parkeringsbrister i linje med
gällande styrdokument. För närvarande pågår även projektering av ett parkeringshus på Kv. Jupiter.

Bakgrund
Roslagens Oberoende Parti (ROOP) har ställt en motion till kommunfullmäktige om att kommunen ska
införa en gratisbuss från stadens ytterparkeringar till stadskärnan. ROOP anser att det finns en brist på
parkeringar i stadskärnan och för att lösa detta ska gratis bussar sättas in. Norrtälje kommun har en
parkeringsstrategi som innebär att beläggningsgraden på stadens parkeringar ska ligga på 90 %. När
beläggningsgraden stiger över 90 % kommer kommunen att tillföra fler parkeringsplatser. För
närvarande pågår projektering av ett parkeringshus på Kv. Jupiter.
Koppling till gällande styrdokument
Är inte tillämplig
Lagkrav
Är inte tillämplig.
Samberedning
Ärendet har beretts av planavdelningen.

Beskrivning av ärendet
Norrtälje kommun har en parkeringsstrategi som innebär att beläggningsgraden på stadskärnans
parkeringar ska ligga på 90 %. När beläggningen går över 90 % ska kommunen tillföra fler
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parkeringsplatser till utbudet. För närvarande pågår arbete med att projektera ett parkeringshus på
Kv. Jupiter i stadskärnan. Det finns även möjlighet att resa med stadslinjetrafiken från Campus
pendlarparkering till stadskärnan

Konsekvensanalys/riskanalys
Är inte tillämplig.
Jämställdhetsanalys
Är inte tillämplig.
Barnkonsekvensanalys
Är inte tillämplig.
Ekonomisk analys
Är inte tillämplig.
Tidplaner
Är inte tillämplig.

Hanna Hellquist
Bitr. Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Helena Purmonen
Planchef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor
Bilaga 1 – Motion från Anders Fransson (ROOP) angående gratis bussar från ytterparkeringar till
stadskärnan

Beslut skickas till
Infrastrukturplanerare
Planavdelningen
Bitr. Kommundirektör
Motionären
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Motion till Kommunfullmäktige, Norrtälje kommun.
Från Roslagens OberOende Parti
Anders Fransson, Gruppledare ROOP.
Angående gratisbussar från Norrtälje.
ROOP anser att det finns för få parkeringar i Norrtälje innerstad.
Därför tycker vi att man ska undersöka om det finns förutsättning att låta gratis tåg gå i
Norrtälje stad så att man kan parkera någon annanstans än i stadskärnan.
Det skulle underlätta patrkeringstrycket från stadskärnan och ändå låta folk handla i
stadskärnan.
Många affärsinnehavare är oroliga för att parkeringsfrågan inte är löst
Mot bakgrund av detta yrkar vi:
att Norrtälje kommun undersöker förutsättningarna för att man skulle kunna köra gratiståg i
Norrtälje stad mellan långtidsparkeringarna.

Anders Fransson, Gruppledare ROOP

Irene Brändström, Ledamot ROOP

Hur vill du ha det?

?
Varför det?
Roslagens OberOende Parti
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