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Ärende 16
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Tekniska nämnden

2018-02-09
Samhällsbyggnadskontoret

Avgifter för parkeringsplatser vid evenemang
Diarienummer: TN-2018-00127

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadskontoret och parkeringsverksamheten får ofta frågor från olika arrangörer om
de kan nyttja parkeringsanläggningar på kvartersmark för diverse ändamål alternativt om
kommunen kan erbjuda fri eller rabatterad parkeringsavgift. För att inte premiera någon
förening, organisation eller företag har parkeringschefen sagt nej. Vid specifika tillfällen har
kontoret bett tekniska nämnden att fatta beslut.
Då parkeringar är på kvartersmark krävs det inget polistillstånd vilket det krävs om
parkeringarna är på allmän platsmark. Avgiften för upplåtelsen är då reglerad och fastställd
enligt kommunfullmäktiges Taxor och avgifter.
Samhällsbyggnadskontoret har nu fått en fråga av Volkswagen som önskar upplåta parkeringen
på Hantverksvägen vid Hovsjö industriområde. Volkswagen ska under dagtid den 8-9 maj testa
förarlösa bilar.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att detta är möjligt att tillgodose. Parkeringen behöver
däremot skyltas upp 24 timmar i förväg om avstängning samt eventuellt förflytta parkerade
bilar. Då upplåtelseavgift inte är fastställt av kommunfullmäktige föreslår kontoret att
kommunen tar 4 kr per kvadratmeter per dygn vilket innebär en kostnad á 12 tkr per dygn då
parkeringen är c:a 3000 kvm. Villkoren för upplåtelsen kommer att regleras i ett
nyttjanderättsavtal.
Parkeringsplatser på kvartersmark som kommunen förvaltar är bland annat parkeringen vid
ishockey och fotbollsarenan, Klockarvägen, Hantverksvägen, Mörten, Tom Tits etc. Tidpunkter
då parkeringsytorna inte är fullt nyttjade finns det enligt kontoret möjlighet att upplåta hela eller
delar av anläggningen för nödvändiga och/eller positiva evenemang. För att slippa lyfta frågan
vid varje tillfälle önskar kontoret att en generell avgiftsnivå beslutas av tekniska nämnden.
Parkeringsverksamheten önskar återkomma under våren 2018 med detta ärende.
Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse 2018-02-09
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Oklart då det inte varit en frekventerat att upplåta marken.

Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret | 151 89 Södertälje | Organisationsnr: 212000-0159 | www.sodertalje.se
Besöksadress: Campusgatan 26 | Växel: 08-523 010 00| E-post: samhällsbyggnadskontoret@sodertalje.se

Tjänsteskrivelse | Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret

2 (2)

Diarienummer

TN-2018-00127

Samhällsbyggnadskontorets förslag till nämnden

Tekniska nämnden godkänner kontorets förslag att upplåta parkeringen vid Hantverksvägen till
Volkswagen den 8-9 maj 2018 till en avgift på 4 kronor per kvadratmeter och dygn i avsikt att
testa förarlösa bilar.

Beslutet ska skickas till

Akten
Handläggaren

Homan Gohari

Annika Linde

Samhällsbyggnadsdirektör

Resultatområdeschef

Click here to enter text.

Handläggare:
Annika Linde
Telefon (direkt): 08-523 02632
E-post: annika.linde@sodertalje.se
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