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Försök med fri parkering på lördagar i Motala centrum
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att införa fri parkering i Motala centrum på
lördagar under en försöksperiod. Försöket äger rum dag före sön- och helgdag under perioden
2019-12-01 – 2020-09-30 och gäller alla markerade avgiftsbelagda parkeringsplatser på
parkeringsytor och sträckor avsedda för allmän parkering utmed gator, inklusive ytan för
allmän parkering i parkeringshuset Akasian.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: På markerade
parkeringsplatser i Motala centrum gäller avgiftsfri parkering under dag före sön- och
helgdag, försöksperioden 2019-12-01 – 2020-09-30.

Bakgrund
2019-08-28 hölls ett arbetsmöte gällande parkeringsfrågor vid vilket
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att införa fri parkering i Motala centrum på
lördagar under en försöksperiod. Vid mötet närvarade Samhällsbyggnadsnämndens
ordförande och representanter från M och S vilka var eniga om uppdragets genomförande.
Försöket äger rum dag före sön- och helgdag under perioden 2019-12-01 – 2020-09-30 och
gäller alla markerade avgiftsbelagda parkeringsplatser på parkeringsytor och sträckor avsedda
för allmän parkering utmed gator, inklusive ytan för allmän parkering i parkeringshuset
Akasian.
Finansiering
Kostnader: Framtagande av och informationsinsatser till medborgare. Omprogrammering av
parkeringsautomater och mobilparkeringssystem. Omskyltning uppskattningsvis ca 80st
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skyltar, täcka ordet ”Avgift” med röd tejp, samt tillverkning och montering ca 80st skyltar
”Avgift 09-18”, uppskattningsvis 40 arbetstimmar för förberedelse och montering. Uteblivna
parkeringsintäkter uppskattad summa ungefär 310 000 kr. Uppföljning, totalt 8 timmar för
inhämtning av data och sammanställning, analys tillkommer. Parkeringsövervakning kommer
som minst krävas hela lördagarna i början varför kostnad för extraköp övrig
parkeringsövervakning kan tillkomma.
Uppföljning/återrapportering
Försöket följs upp dels genom räkning av parkerade fordon vid fyra tillfällen med drönare:
Före försökets inledande. En lördag direkt kommande efter lön, kallad lönehelg, samt en
lördag ej direkt kommande efter lön. Under försökets pågående, en lördag direkt kommande
efter lön, kallad lönehelg, en lördag ej direkt kommande efter lön. Data begärs även ut från
Östgötatrafiken på antalet påstigande vid hållplats Stora torget dessa dagar. Dels
sammanställer parkeringsvakt antalet utfärdade anmärkningar sorterat på slag (grund för
anmärkning) de dagar försöket pågår. Dessa data återrapporteras till nämnd efter avslutat
försök.
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