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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2019-05-29 

Samhällsbyggnadskontoret

 
Tekniska nämnden  
 

 

Remiss: Motion "Boendetransporter till och från 
Järnagatan/Gågatan", svar senast 2 september 2019  
Diarienummer: TN-2019-00432 

Sammanfattning av ärendet 

Joakim Granberg (RP) har inlämnat en motion om ”Boendetransporter till och från 
Järnagatan/Gågatan”. Motionären föreslår att kommunen kan utfärda ett boendeintyg for 
korttidsparkering till de boende som berättigar till att tillsammans med en tidsskiva parkera 
utanför adressen i 30 minuter for att åtgärda sitt ärende. Detta intyg skall vara personligt utan att 
specificera fordon sa att taxi, hyrbilar och andra kan använda detta i samband med transporter 
till eller från personen i fråga. Intyget skall specificera personens namn och adress sa att det inte 
kan missbrukas. 

Den första juni 2016 så infördes det förändrade regler för trafik och parkering på Järnagatan 
mellan Saltsjötorget fram till Ekdalsgatan. Reglerna innebar att allmän trafik kan stanna för av 
och pålastning/av och påstigning fram till kl. 11.00. Efter kl. 11.00 så träder ett förbud om att 
stanna och parkera ikraft. Anledningen till att dessa regler infördes var att skapa en fredad gata 
från biltrafik till förmån för gångtrafikanter. I samband med detta så informerades företagare 
samt boende om dessa förändringar.  

I och med de förändrade lokala trafikföreskrifter, togs det beslut om att de som är 
mantalsskrivna på berörda adresser samt står som ägare till ett fordon, kan ansöka om att få 
dispens om att få parkera för av och pålastning samt av och påstigning i 15 minuter utanför sin 
bostadsadress. I beslutet om att mantalsskrivna kan söka dispens så undantog man den 
möjligheten för näringsidkare inom detta område. Leveranser av varor till butiker måste ske 
innan kl. 11.00 för att gågatan skall vara fri för gående att röra sig på ett säkert och trevligt sätt. 

Anledningen till att tillståndet knyts till ett fordon, som den boende ska stå som ägare till, är att 
Järnagatan är allmän platsmark. Kommunen kan inte utfärda annat än dispenser där man lyfter 
ett speciellt fordon från vissa regler ur trafikförordningen eller en lokal trafikföreskrift. Dessa 
dispenser kan inte utfärdas till särskilda personer och därmed undanta en enskild person från 
gällande trafikregler. Däremot är färdtjänstbilar undantagna och kan därför köra boende till 
deras målpunkt. En bil som ska till en parkering på fastighetsmark kan också utan dispens köra 
till sin målpunkt. 

Om boende och deras anhöriga/besökare ska kunna stanna och parkera på Järnagatan behöver 
den lokala trafikföreskriften tas bort. Det innebär att samtliga bilar och leveranser kan nyttja 
gatan på samma sätt som tidigare vilket kommer att innebära att sträckan mellan Saltsjötorget 
och Ekdalsgatan kommer att på nytt fyllas av bilar och lastbilar och som parkerar för diverse 
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leveranser eller inköp.  
 
I anslutning till Järnagatan så kan man stanna på en av och påstigningsplats utanför Scandic 
Hotell på Saltsjögatan, det finns även en Lastplats på Nedre Torekällgatan där det är tillåtet att 
stanna för av och påstigning. 
 

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse 2019-05-29 
Motionen: ”Boendetransporter till och från Järnagatan/Gågatan" 
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det föreligger inga ekonomiska konsekvenser för samhällsbyggnadskontoret. 
 

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår tekniska nämnden att anta kontorets svar på motionen som 
sitt eget. 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 

Joakim Granberg 

Handläggaren 
   
 

  

Homan Gohari Annika Linde 

Samhällsbyggnadsdirektör Stadsmiljöchef 

 
 
Handläggare: 
Lars Neimert 
   
Telefon; 08-52303136 
E-post: lars.neimert@sodertalje.se 
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