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Bättre förutsättningar för idrotten och ideella insatser vid
Källbrinks idrottsplats – ställningstagande över
Huddingeförslag
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Mot bakgrund av vad som framgår av kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteutlåtande, daterat den 9 september 2020, ska Huddingeförslaget anses
besvarat.

Sammanfattning
Den 23 februari 2020 inkom Huddingeförslaget ”Bättre förutsättningar för
idrotten och ideella insatser vid Källbrinks idrottsplats”. Förslaget ska ses mot
bakgrund av de nya parkeringsregler Huddinge Samhällsfastigheter AB införde
hösten 2019 vid sina fastigheter som innebär tre timmars fri parkering men att
parkeringsavgiften därefter uppgår till 5 kr/tim.
I Huddingeförslaget föreslår Huddinge Tennisklubb att parkeringstiden förlängs
till 12 timmars fri parkering vardag såväl som helg så att de ideella krafterna inte
drabbas av merkostnader.
Ärendet har gått på remiss till Huddinge Samhällsfastigheter AB och kultur- och
fritidsnämnden.
Båda remissinstanserna påtalar att det för registrerade föreningar finns
parkeringstillstånd att köpa till reducerat pris och att parkeringsreglerna som
infördes hösten 2019 kommer att utvärderas efter ett år.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är viktigt att kommunen har ett gott
samarbete med föreningslivet och de ideella krafter dessa bidrar med. I ljuset av
vad som sägs i remissvaren gör kommunstyrelsens förvaltning bedömningen att
den utvärdering som ska göras av parkeringsreglerna hösten 2020 kommer att
beakta föreningslivets och de ideella krafternas synpunkter. Mot den bakgrunden
ska Huddingeförslaget anses besvarat.
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Beskrivning av ärendet
Bakgrunden till Huddingeförslaget
Under hösten 2019 införde Huddinges Samhällsfastigheter AB (HUSF) nya
parkeringsregler vid sina fastigheter som bygger på kommunens Trafikstrategi
och Parkeringsprogram. Den nya parkeringsavgiften uppgår till 5 kr/tim efter
tre timmar vardag såväl som helg, efter att det tidigare varit gratis att parkera.

Huddingeförslaget
Den 23 februari 2020 inkom Huddingeförslaget ”Bättre förutsättningar för
idrotten och ideella insatser vid Källbrinks idrottsplats” som då samlat 492 röster
(bilaga 1).
Huddinge Tennisklubb föreslår att parkeringstiden förlängs till 12 timmars fri
parkering, vardag såväl som helg, för att de ska kunna fortsätta att motivera
ideella krafter. Även om förslagsställaren i första hand avsåg Källbrinks
idrottsplats går att läsa i kommentarerna att förslaget gäller alla områden i
Huddinge där det arbetas ideellt med idrott och barn och ungdomar.
Genom att förlänga parkeringstiden anser klubben att ledare såväl som idrottare
motiveras till att komma till Huddinge och Källbrink för träning och matcher.
Ärendet har gått på remiss till HUSF och kultur- och fritidsnämnden.

Remissvar
Huddinge Samhällsfastigheter AB
I sitt remissvar redogör HUSF för att man under hösten 2019 infört nya
parkeringsregler (bilaga 2). Reglerna infördes i nära dialog med Huddinge
kommun och en utvärdering av projektet planeras till hösten 2020.
Syftet med införandet är att öka omsättningen på bilar och skapa bättre
framkomlighet vilket ligger i linje med Huddinge kommuns Parkeringsprogram.
Det finns även miljö- och hälsoaspekter då det bidrar till att invånarna väljer andra
färdmedel än bil.
HUSF anser att tre timmar fri parkering är en väl avvägd tid som täcker de allra
flestas behov. Det finns även möjlighet att stå längre, men då mot en avgift på
5kr/tim.
Med 12 timmar fri parkering på idrottsanläggningar skulle möjligheten att styra
trafik och beteendemönster försvinna. Fastighetsbolaget anser att förutom en
sämre parkeringsservice till hyresgästerna skulle det även motverka de mål som
finns för bolag och kommun. Det är också viktigt att samma förutsättningar gäller
vid samtliga idrottsanläggningar i kommunen.
Intäkter från parkeringen går i första hand till återinvestering samt till övriga
kostnader kopplade till parkering, till exempel olika betalningslösningar,
övervakning, parkeringskonsulter, administration, skyltning, linjemålning samt till
drift och skötsel av anläggningarna.
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HUSF och kultur- och fritidsförvaltningen (KUF) har ett nära samarbete kring
frågor och lösningar med föreningslivet. KUF har exempelvis tagit fram en digital
lösning för ansökan av årstillstånd (2400 kr/år). Föreningar har även möjlighet att
köpa dygnsbiljetter för 20 kr/st, vilket är framtaget i samråd med HUSF.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden anser att tillgängligheten för bilister blir högre med
avgifter då omsättningen på parkeringsplatserna ökar då samma parkeringsplats
används av fler under en viss tid (bilaga 3).
Kommunen arbetar även för att invånarna ska använda andra färdmedel än bil,
vilket både har effekter på miljön och folkhälsan.
Vad gäller gäster som kommer utifrån eller från en annan del av kommunen, så
har kommunen tagit hänsyn till hur lång t.ex. en tennismatch eller fotbollsmatch
är. Parkeringsavgift börjar tas efter tre timmar. Avgiften som då tas är på 5 kr/tim,
vilket nämnden anser vara rimligt.
I Huddinge kommun kan registrerade föreningar ansöka om ett speciellt
parkeringstillstånd 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.
Nämnden betonar också i sitt svar att parkeringsreglerna ska utvärderas efter ett
år. HUSF får då, med bidrag från kultur- och fritidsförvaltningen, se över
konsekvenserna av införandet av parkeringsavgifter och om det har påverkat
antalet avbokningar. Om en negativ trend kan påvisas får beslutet ses över igen.
Det kan poängteras att en eventuell förändring inte enbart kommer att gälla för
Källbrinks IP utan alla idrottsanläggningar.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är viktigt att kommunen har ett gott
samarbete med föreningslivet och de ideella krafter dessa bidrar med. I ljuset av
vad som sägs i remissvaren gör kommunstyrelsens förvaltning bedömningen att
den utvärdering som ska göras av parkeringsreglerna hösten 2020 kommer att
beakta föreningslivets och de ideella krafternas synpunkter. Mot den bakgrunden
ska Huddingeförslaget anses besvarat.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förslaget till beslut har inga ekonomiska och juridiska konsekvenser.
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