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§ 141 Motion om datum- och veckoparkering
(SD)
Dnr TN 2018/246

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Kommunfullmäktige har gett tekniska nämnden i uppdrag att återkomma för beslut
till fullmäktige angående att
- Trelleborgs kommun avskaffar datumparkering.
- Trelleborgs kommun inför veckoparkering med i princip samma ordalydelse som
gäller för datumparkering idag. Förslagsvis: I Trelleborg gäller veckoparkering
vardagar utom dag före sön- eller helgdag kl 08-16. Vägmärke som anger detta
finns vid varje infart till staden. Veckoparkering gäller på alla gator om inte annat
anges med vägmärke. Veckoparkering innebär förbud att parkera fordon på jämn
sida vid jämna veckor samt förbud att parkera fordon på udda sida vid udda veckor.
- Tekniska nämnden reviderar nuvarande 24 timmars regel för parkering på
gatumark för att möjliggöra veckoparkering.
Yttrande
Datumparkering är relativt vanligt förekommande i mindre och medelstora städer
och cirka en tredjedel av Sveriges kommuner reglerar parkering med
datumparkering. Inom Trelleborgs tätort, om inte annat föreskrivits eller skyltats
för viss sträcka, får i dagsläget fordon inte parkeras på dagar med udda datum på
den sida av vägen som har udda adressnummer och på dagar med jämnt datum på
den sida av vägen som har jämna adressnummer vardag utom vardag före sön- och
helgdag mellan klockan 08.00 - 16.00.
Motionen föreslår att det på ett liknande sätt istället införs veckoparkering, det vill
säga att under udda veckor är det förbjudet att parkera fordon på gatusidan med
udda husnummer och på jämna veckor är det förbjudet att parkera på gatusidan
med jämna husnummer.
Vägmärkesförordning och trafikförordningen innehåller bestämmelser om
anvisningar för trafik och utmärkning på väg genom bland annat vägmärken
respektive föreskrifter om trafik på väg och för stannande och parkering. Att
reglera parkering i enlighet med motionens förslag är inte möjligt utifrån
bestämmelserna i vägmärkesförordningen och trafikförordningen. Det finns inte
något lagrum att stödja regleringen på och det finns inte något vägmärke som kan
påtala föreslagen reglering för trafikanterna. Således är förslaget inte genomförbart.
Vidare anser tekniska förvaltningen att det inte är kommunens åliggande att
tillhandahålla boendeparkering/långtidsuppställning på gatumark. I enlighet med
Trelleborgs kommuns politiskt antagna parkeringsstrategi (Parkeringsstrategi
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Trelleborgs kommun 2017-2025) ska parkering för boende primärt föregås på
kvartersmark, och den parkering som hanteras på gatumark bör prioritera besök,
angöring och kortare ärenden. Att tillåta längre uppställning på gatumark skulle
innebära stor risk att en av parkeringsstrategins huvudprinciper skulle motarbetas
och att allt fler fordon flyttas ut från tomtmark till gatumark, vilket skulle rendera i
sämre tillgänglighet till parkering. Runt om i Trelleborg finns det i dagsläget
möjligheter att hyra parkeringsplatser för långtidsuppställning, vilket möjliggör för
fordonsägare att slippa flytta bilen.
Avskaffandet av datumparkering skulle innebära att den generella 24timmarsregeln skulle träda i kraft. I förhållande till 24-timmarsregeln fyller
datumparkering en väldigt god funktion då det förenklar väghållningen för
kommunen. Regleringen möjliggör framkomlighet för bland annat renhållning
samt gör det möjligt att utföra mindre drift och underhållsarbeten utan att en
sträcka tillfälligt behöver regleras om. Datumparkeringen medför även att fordonen
måste flyttas vilket gör att tillgängligheten till parkeringsmöjlighet för boende och
besökare i Trelleborg förbättras. Vidare bidrar även reglering med datumparkering
till att minska antalet regleringar och vägmärken i gaturummet, vilket medför
minskade kostnader i drift och underhåll för kommunen samt att det skapar en
estetiskt vackrare gatumiljö. Likaså är det positivt med datumparkeringen när det
kommer stora mängder snö (även om detta inte hör till vanligheterna i Skåne), då
det förenklar för kommunen att snöröja gatorna på ett relativt effektivt vis.
Tekniska förvaltningen föreslår att Trelleborgs kommun inte avskaffar
datumparkeringen.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna yttrandet samt
att översända yttrandet till kommunfullmäktige som eget yttrande i ärendet.
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Kommunfullmäktige
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