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Till Tekniska namnden

Fran Joakim Granberg (RP)

Foryttrande senast 2 September 2019

Innehall Motion av Joakim Granberg (RP)
"Boendetransporter till och fran Jarnagatan/Gagatan"»;

Kommentar Motion vackt vid kommunfullmaktige 8/4 -19, remitteras till
tekniska namnden for svar senast 2 September 2019.

Pa uppdrag av kommunstyrelsens ordforande
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Till kommunalfullmaktige

Boendetransporter till och fran Jarnagatan/gagatan

Bakgrund

Jarnagatan fran saltsjotorget bort mot Nordea bank ar det i dagslaget endast bilar med
fardtjanstmarkering som ar berattigade till att besoka adresser pa dessa platser. Det finns boende
som har behov av att besoka sitt hem med fordon utan att kunna nyttja eller ha ratt till fardtjansten.
Detta ar en stor belastning for de boende oavsett om de har egen bil eller inte.

Motivering

For dem som inte har mojlighet att fa varor och tjanster eller behover hjalp till porten pga.
handikapp problem sa behovs en korttidsparkeringslosning
Kommunen kan utfarda ett boendeintyg for korttidsparkering som berattigar till att
tillsammans med en tidsskiva parkera utanfor adressen i 30 minuter for att atgarda sitt
arende.

Detta intyg skall vara personligt utan att specificera fordon sa att taxi, hyrbilar och andra kan
anvanda detta i samband med transporter till eller fran personen i fraga.

Intyget skall specificera personens namn och adress sa att det inte kan missbrukas

Bedomning

Kostanden och den tekniska insatsen for att ta fram plastkort till de boende for att fa deras
rattighet att komma till sin port med ett fordon ar minimalt. Kan formodligen latt produceras
inom den kommunala administrationen.

De boende skall informeras om mojligheten att ansoka om detta tillstandskort.

Kommunfullmaktige

Fullmaktige ska bevilja motionen och ge tekniska namnden i uppdrag att snarast mojligt
utfarda tillstanden till behovande hyresgaster.

Sodertalje den 15 mars 2019
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Joakim Granberg

Motionen arframtagen i samarbete med Ralph Andersson (RP),
ledamot i tekniska namnden.


