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Bättre förutsättningar för idrotten och ideella insatser vid
Källbrinks idrottsplats - Huddingeförslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt tjänsteutlåtande
daterat den 14 april 2020 och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsen tilldelats Huddingeförslag om
att skapa bättre förutsättningar för idrotten och ideella insatser vid Källbrinks
idrottsplats genom att förlänga den fria parkeringen till 12 h (från 3 h idag). Det är
samma taxa under helger.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att förslaget om att förlänga den fria
parkeringen till 12 h inte är genomförbart just nu.
I Huddinge kommun kan registrerade föreningar ansöka om ett speciellt
parkeringstillstånd, se länk https://www.huddinge.se/fritid-natur-ochkultur/foreningar-och-bidrag/parkering-for-foreningar/ . Det finns årstillstånd och
dygnsbiljetter att ansöka om och köpa. Dessa parkeringstillstånd är till för
föreningens anställda eller ideella ledare och funktionärer. Parkeringstillståndet gäller
på mark som tillhör Huddinge samhällsfastigheter (HUSF) och som ligger i
anslutning till lokaler där verksamheter som rör förvaltningen hålls.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att tillgängligheten för bilister blir högre med
avgifter då omsättningen på parkeringsplatserna blir högre. Kommunen arbetar för att
medborgare ska använda andra färdmedel än bil, t.ex. cykel då det påverkar miljön
positivt. Det finns även en hälsoaspekt då ett mer aktivt liv med rörelse förbättrar
folkhälsan.
Parkeringsavgift börjar tas efter 3 h och kommunen har tagit hänsyn till hur lång t.ex.
en tennismatch eller fotbollsmatch brukar vara. Avgiften som då tas är på 5 kr/h,
vilket förvaltningen anser vara rimligt. Förvaltningen vill slutligen framföra att
beslutet om parkeringsavgifter ska utvärderas efter ett år. HUSF får då, med bidrag av
förvaltningen, se över konsekvenserna av införandet av parkeringsavgifter och om det
har påverkat antalet avbokningar.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Bo Källström (L) och Johan Wibäck (MP).
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