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Ärende 10

TJÄNSTESKRIVELSE
Tekniska nämnden

Datum

2017-10-12

Samhällsbyggnadskontoret

Utvärdering av boendeparkeringssystemet 2017
Diarienummer: TN-2017-00825

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade 2011-12-15 att införa ett system för boendeparkering i de centrala
delarna av Södertälje. Boendeparkering infördes etappvis under våren 2012 och har sedan
utökat med fler områden. Villkoren har delvis reviderats.
Ett nytt system infördes 2016 som förenklat administrationen av boendeparkeringen, både för
nyttjarna och för kommunens parkeringsadministration. Numera går parkörerna, som är
folkbokförda på en adress i området och är ägare till en bil, direkt in i systemet och sköter
därmed administrationen själva. Det är endast då en boende i någon boendeparkeringszon har
leasing- eller tjänstebil som trafikassistenterna behöver gå in manuellt och administrera
eftersom en specialregel tillämpas. Dessa är ännu ytterst få.
Systemet har också inneburit att det blir kvalitetskontroll vid varje betaltillfälle, d.v.s. kontroll
görs att boende har rätt till boendeparkeringstillstånd då de i princip får nytt tillstånd vid varje
betaltillfälle. Vissa klagomål har inkommit gällande att boendeparkeraren måste gå in via en
webbläsare (google chrome) för att kunna betala. En del betalar fortfarande via faktura men det
allt färre.
Nyttjandet av systemet varierar lite från till månad och från område till område. Nedan
redovisas det totala antalet som haft en boendeparkering hittills i år:
Boendeparkeringszon
Antal januari - september
Boende Södra

123 st

Boende Västra

252 st

Boende Östra

252 st
22 st

Boende City
Totalt

649 st

Intäkterna för boendeparkeringssystemet är till och med 2017-09-30 c:a 860 tkr.
Antal hushåll som kan nyttja boendeparkering är enligt den senaste räkningen 1966 stycken
familjer med bil. Av dessa är det endast c:a 90 hushåll per månad som använder sig av systemet.
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Det finns ca 1250 st p-platser så det är ett underskott på p-platser om alla skulle söka och betala
för boendeparkering. Men trots detta är det lite klagomål om att det inte finns lediga platser.
Ingen statistik finns kvar från det gamla boendesystemet då databasen är nedstängd! Därför är
det svårt att exakt veta om antalet har minskat efter det att avgifterna ändrades efter årsskiftet
2016/2017.
Sammanfattningsvis kan man säga att det är relativt få som antagit möjligheten att nyttja
boendeparkeringen. Förvaltningen planerar därför att marknadsföra boendeparkeringssystemet
på kommunens informationskanaler såsom på hemsidan och i informationsbladet.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår tekniska nämnden att godkänna utvärderingen 2017.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-10-12
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga ekonomsiska konsekvenser har tagits fram.
Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden

Samhällsbyggnadskontoret föreslåt att tekniska nämnden godkänner kontoret utvärdering och
redovisning.
Beslutet ska skickas till

Akten
Handläggaren

Homan Gohari

Annika Linde

Tf samhällsbyggnadsdirektör

Resultatområdeschef
Upplåtelser och tillstånd

Handläggare:
Annika Linde
Telefon (direkt): 08-523 026 32
E-post: annika.linde@sodertalje.se
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