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Roslagspartiets motion nr 2 till kommunfullmäktige i Österåkers
Kommun – avskaffa systemet med P-skiva, bygg fler
infartsparkeringar
Under det senaste året har systemet med P-skiva nyttjas i Österåker. Bl a krävs P-skiva vid
parkeringarna runt centrum, parkeringen vid Båthamnsvägen vid Roslagsbanan, vid
Alceahuset (f.d. Arken), Röllingby gymnasium och vid Idrottshallen. Med något undantag
nyttjas systemet för platser som är kvartersmark/tomtmark och omfattas av civilrättslig
parkeringsbevakning. Många drabbade Österåkersbor upplever dessutom en av de
övervakande aktörerna, Car Park, som om ”de jagar folk med blåslampa” och ”omöjliga att ta
en diskussion med”.
Systemet har väckt stor irritation hos nyttjarna av parkeringsplatser, i synnerhet hos dem som
glömmer sätta upp P-skivan i bilen och därmed riskerar en P-bot. Vidare vet vi att systemet
kringgås med omparkering vid de tre eller fyra timmarnas utgång, inte minst av oss
förtroendevalda som ofta har skäl att parkera runt kommunhuset under längre tid än tre
timmar.
Roslagspartiet frågar sig vad det var för problem som motiverade införande av P-skiva. Vi
känner inte till att det varit problem med långtidsuppställda fordon vid de aktuella
parkeringsplatserna. Vi tror inte heller att Österåkersborna av ett eller annat skäl skulle
parkera sin bil på dessa parkeringsplatser längre än absolut nödvändigt. Man tar bilen till
centrum för att handla eller till idrottshallen för någon aktivitet därefter lämnar man platsen.
Försöket med trängselskatt i Stockholm kan antas vara skälet till införande av P-skiva. Med
resultatet av provperioden i hand (10-15% trafikminskning i Stockholm), kan det ifrågasättas
om motsvarande ökning av antalet kollektivtrafikanter skulle blockera kommunens P-skivebelagda parkeringsplatser. I och med indragning av X-bussarna är det inte troligt att antalet
kollektivresenärer till och från Stockholm ökat dramatiskt.
Då trängselskatten nu avses återinföras föreslås ändå Österåkers kommun att bygga ut antalet
infartsparkeringar i direkt anslutning till lämpliga buss- och tågstationer. Antalet nya
infartsparkeringsplatser bör vara så väl tilltaget att risken för att de parkeringsplatser som i
dag kräver P-skiva inte nyttjas som infartsparkeringar.
Vi ser dessutom inte något skäl till varför Österåkersborna skall vara med att finansiera ett
parkeringsbolag genom regelbundna parkeringsböter.
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Roslagspartiet yrkar därför på att:
1. Systemet med P-skiva avskaffas i Österåkers kommun. Avskaffande föreslås ske i två
steg. Inledningsvis avskaffas P-skivan vid Alceahuset, Idrottshallen och Röllingby
gymnasium. Efter utbyggnad av infartsparkeringar avskaffas P-skivan vid övriga
parkeringar.
2. Kommunen verkar för att anlägga ytterligare infartsparkeringar på rimligt avstånd från
lämpliga buss- eller tågstationer.
3. Att samma regler införs för dessa parkeringar som gäller för kommunens
offentligrättsliga parkeringar, dvs. 24 timmars parkeringstid.
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