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Missiv avseende granskningsrapport - Kommunens arbete med 

införande av parkeringsprogram KS-2014/1646.353 samt arbete med 

andra av KF beslutade målsättningar avseende parkering.   

 

Syfte och bakgrund 

Kommunfullmäktige antog den 14 mars 2016 ett parkeringsprogram. 

Kommunfullmäktige har vidare i mål och budget för åren 2020-2022 ställt upp vissa 

mål som har anknytning till parkeringsprogrammet. Därutöver har nya 

parkeringsregler och system införts på kvartersmark ägd av HUGE och Huddinge 

Samhällfastigheter. 

Syftet med denna granskning är att granska och redovisa i rapport hur 

parkeringsprogrammets mål infriats samt att bedöma om kommunens arbete med 

genomförande med parkeringsprogrammet och andra mål och beslut avseende 

parkering har skett ändamålsenligt, i enlighet med lagstiftning och med iakttagande 

av god ekonomisk hushållning. 

 

Granskningens resultat 

Granskningen visar på betydande tillkortakommanden avseende måluppfyllelse, 

följsamhet mot lagar och statliga riktlinjer samt kvalitet i genomförandet. 

Parkeringsprogrammet har delvis uppfyllts men inte målen om infartsparkeringar och 

laddplatser. Kommunen har agerat i strid med kommunala avgiftslagen, 

Diskrimineringslagen, Förvaltningslagen, Lagen om tillgänglighet till digital 

offentlig service och kommunens etiska kod. Vidare har kommunen har inte beaktat 

MFD:s rekommendationer och riktlinjer samt FNs konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning.  

 

Jag rekommenderar baserat på denna granskning kommunen att: 

 

• Uppdatera parkeringsprogrammet så att det anpassas till regelverket i 

kommunala avgiftslagen, d.v.s. lag (1957:259), likabehandlingsprincipen i 

KL samt de delar av förvaltningslagen som är relevanta i sammanhang med 

parkering. 
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• Beakta bestämmelserna i diskrimineringslagen i val av system för parkering 

och komplettera nuvarande SMS-parkeringssystem med mer ändamålensliga 

och lättanvända teknikval. Kommunen bör snarast komplettera SMS-

parkeringsupplägget på kvartersmark med parkeringssystem som är enkla att 

använda för invånare med kognitiv funktionsnedsättning och som tillgodoser 

de krav på delaktighet och tillgänglighet beskrivs i granskningen. 

• Skyndsamt vidta konkreta åtgärder för att signifikant öka antalet 

infartsparkeringsplatser vid alla stationer för spårtrafik till en nivå som svarar 

mot utpendlingen. 

• Införa samma regler för de som reser vidare med kollektivtrafik med 30-

dagarskort som för resande med reskassa, digitala biljetter och SL:s gröna 

kort.  

• Vidta konkreta åtgärder för att målet god tillgång till laddinfrastruktur ska 

realiseras i rimlig närtid och i takt med efterfrågan 
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