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Tekniska nämnden

Tillfälligt avgiftsfri parkering
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
1. Införa tillfälligt avgiftsfri parkering till den 31 augusti 2020. Det gäller för de
första tre timmarna på Joarparkeringen, Sandbrogatans parkering och
Traktorparkeringen vid Lillebergsgatan.
2. Kommunstyrelsen informeras om beslutet utifrån arbetet med att hjälpa
näringslivet i samband med pandemin.

Beskrivning av ärendet
På grund av den svåra situationen med coronapandemin gör Enköpings kommun
sitt bästa för att underlätta för näringsliv och föreningsliv så att de kan bibehålla
sina verksamheter. Varje nämnd bidrar där det är möjligt. Kommunstyrelsens
ordförande har uttalat att förutsättningarna ska vara att:


Åtgärderna i första hand ska gälla närings- och föreningslivet, ej
privatpersoner.



Det är kostnadsreduktion och inte intäktsbortfall som prioriteras.

Företagarna i Enköping har föreslagit avgiftsfri parkering för att underlätta för de
som vill handla och uträtta ärenden i centrala Enköping. Med bil kan kunderna och
besökarna transportera sig utan att riskera smittspridning.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen föreslår att tillfälligt införa avgiftsfri parkering de första tre timmarna
vid Joarparkeringen, Sandbrogatans parkering och Traktorparkeringen vid
Lillebergsgatan till den 31 augusti 2020. Även om det inte riktar sig direkt till
företagen och föreningarna eller innebär någon kostnadsreduktion så är det ett sätt
för kommunen att stödja det lokala näringslivet och förhoppningsvis stimulera
handeln i centrum.
Under den pågående pandemin ser vi att trafiken i centrum har minskat. Det är
färre människor som rör sig ute vilket också syns på användandet av
parkeringarna. Betalningen med parkeringsapparna har minskat med 20 procent i
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mars och ytterligare 25 procent i april vilket innebär ett intäktsbortfall med 120 000
kronor.
I dagsläget är vår bedömning att förslaget om avgiftsfri parkering i tre timmar
innebär ett intäktsbortfall på cirka 28 000 kr per månad för dessa tre parkeringar.
Det inbegriper cirka 6 500 kr från osålda periodmärken och cirka 21 500 kronor
från osålda biljetter (app, SMS, kort).
Förvaltningen bedömer att åtgärden fortfarande ligger i linje med tagen
parkeringspolicy, den parkeringsöversyn som gjorts och det beslut om ändrade
parkeringsregler som träder i kraft i maj 2021. Parkeringar ska vara billigare eller
avgiftsfria utanför centrumkärnan. De föreslagna parkeringarna ligger på kort
gångavstånd från centrum och ska förenkla för kunder som vill göra ärenden i
centrum.
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