Motion till kommunfullmäktige:
Fasa ut parkeringssubventioner och marknadsanpassa avgifterna!
Lunds kommun har ambitiösa klimat- och miljömål och ligger i flera avseenden
före många svenska kommuner. Det framgår ändå tydligt av kommunens egen
årsanalys ”Miljöredovisning 2018” och av Lunds klimatpolitiska råds rapport år
2019 att ytterligare åtgärder måste vidtas för att klimatmålen ska nås. Det gäller
såväl 2020- som 2030-års etappmål. Framför allt är det utsläppen av
växthusgaser från vägtrafiken som måste minskas. För att detta ska vara möjligt
fordras i sin tur att bilresandet minskar.
En bil kräver flera parkeringsplatser
Cirka 64 000 personbilar finns registrerade i Lunds kommun. Av dessa är ca 25 000
registrerade på juridiska personer. En bil står parkerad i genomsnitt 95 procent av dygnets
timmar. Under dessa 5 procent av dygnstiden används oftast inte bara en enda
parkeringsplats, utan flera parkeringsplatser tas i anspråk. Befolkningstillväxten och det allt
större bilinnehavet skapar en ökad efterfrågan på parkeringsplatser. Möjligheterna att skapa
flera parkeringsplatser inom redan bebyggd miljö är begränsade, i synnerhet i stadskärnan
och angränsande stadsdelar. Efterfrågan på parkeringsytor måste också vägas mot
efterfrågan på alternativt nyttjande av tillgängliga ytor – bostäder, grönområden, lokaler för
verksamheter etc.
Ordna trafiken
Den av många bilister upplevda knappheten på parkeringsplatser är konsekvensen av en
dåligt fungerande marknad. Priset är helt enkelt för lågt satt. Kostnaden för att parkera är
idag subventionerad såväl vid bostäder och arbetsplatser som på gatumark och de större
parkeringsanläggningarna. Stora delar av kostnaderna fördelas istället ut på hyror,
varupriser, kommunalskatten och löner. De omfattande subventionerna innebär att fler
personer väljer att äga och använda bilen för olika ärenden än vad de skulle göra vid en bättre
fungerande marknadssituation. På en effektiv marknad är utbud och efterfrågan i balans.
Prissättningen och tillgången på p-platser är ett av de viktigare instrumenten kommunen
besitter för att styra och ordna trafiken. Att ordna trafiken innefattar även att styra resandet
mot mera miljövänliga trafikslag och minska utsläppen av växthusgaser.
Marknadsanpassa p-avgifterna – för klimatets skull
De för långt satta priserna på p-avgifterna innebär att fler väljer att använda bilen än vad som
skulle vara fallet vid en bättre fungerande marknadssituation. En marknadsprissättning
innebär högre kostnader för att använda och parkera bilen vilket i sin tur innebär att fler
kommer att välja andra och miljövänligare färdsätt – för miljön och klimatets skull.

Balans mellan efterfrågan och utbud
Kommunen bör alltså marknadsanpassa p-avgifterna så att efterfrågan och utbud kommer i
balans. Fullmäktige föreslås därför fatta beslut om marknadsanpassning av nivån för avgifter
på de kommunala bilparkeringsplatserna. Det innebär höjda avgifter för parkering på
gatumark och fullmäktige bör via ägardirektiv styra prissättningen mot marknadsanpassning
för LKP:s parkeringsanläggningar. Beträffande parkeringsplatser som kommunen inte har
rådighet över bör kommunen ta initiativ till dialog med de ansvariga för större arbetsplatser,
köpcentra och andra verksamheter för att stimulera till att marknadsanpassade p-avgifter
införs.
Vi yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar
att ge Tekniska nämnden i uppdrag utreda förslag på marknadsanpassning av
parkeringsavgifterna för bilar på gatumark
att i ägardirektiv till Lunds kommuns parkeringsbolag ge bolaget i uppdrag att
marknadsanpassa parkeringsavgifterna för bilar i bolagets anläggningar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Tekniska nämnden ta initiativ till
dialog med arbetsplatser och verksamhetsutövare för att stimulera till att
marknadsanpassade p-avgifter införs även här
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