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Boendeparkering
Bakgrund
Sedan 2009 har boende i Visby innerstad haft möjligheten att lösa särskild
boendeparkering.
Kriterierna för detta är;
•
•

Folkbokförd/fast boende på fastighet innanför ringmuren
Registrerad ägare till personbil (gäller ej personbil klass 2, t.ex. Husbil)

Nuvarande regler;

Justerare

•

Tillståndet ger möjlighet att parkera på icke markerad plats i innerstaden
(innanför ringmuren) 18.00-09.00 vardagar och fredag 18.00 till måndag
09.00. (förutsatt att inga andra parkeringsregler överskrids). Tillståndet ger
inte rätt till reserverad plats. Saknas ledig plats ger tillståndet inte rätt att
parkera. Fler tillstånd än parkeringsplatser kan säljas.

•

Tillståndet medger avgiftsbefrielse på avgiftsbelagd parkering inom zon 1
(innanför ringmuren)

•

Tillståndet ger möjlighet att parkera i 48 timmar på särskilt markerade
parkeringsplatser (skyltade med tilläggstavla ”Boende”) i zon 2 och 3
(parkeringarna på Polhemslunden, Kajsarn och vid Kruttornet).

•

Tillståndet medger avgiftsbefrielse på parkeringsplatser med tilläggstavla
”Boende” i zon 2 och zon 3. Även fordon utan tillstånd till
boendeparkering får parkera på parkeringsplats markerad med tilläggstavla
”Boende” men måste erlägga avgift och får inte parkera längre tid än vad
som anges på platsen.

•

Tidsregleringen av parkeringsplatserna i zon 1 gäller även för fordon med
boendetillstånd. P-skiva skall användas på parkeringsplats med kortare
parkeringstid än 24-timmar. (Om man parkerar med boendetillstånd).

•

Betalning av tjänsten sker via sidan www.gotland.se/boendeparkering.
Kontroll sker genom registreringsnumret. Endast ett tillstånd kan lösas per
person.
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Gällande taxa:
Boendeparkeringskort gällande 12 månader
Boendeparkeringskort gällande 30 dagar
Förnyelse under perioden:
Avslag på ansökan

2500: 400: 300: - (vid bilbyte el. dyl.)
300: - (avgift för utredning)

Inkomna skrivelser;
Regionen har varit uppvaktad från personer som äger fastigheter i innerstaden
men som inte är folkbokförda/fast boende på sin fastighet. Siv och Rolf
Orrhanse har inkommit med en skrivelse i detta ärende och det har även Greger
Sundström gjort.
Bedömning
Om man ändrar boendeparkeringen så att den inte längre innebär att man får
parkera på icke markerad plats mellan 18.00 och 09.00 och fredag 18.00 till
måndag 09.00 blir taxan för parkering i innerstan från och med timme tre och
tillgången på fri parkering utanför ringmuren avgörande för hur intressant det
blir att lösa boendeparkering vecka 34-23.
Med en taxa på 20: -/tim vecka 24-33 blir det troligen i stort sätt alla som är
berättigade till boendeparkering (och som inte har en parkeringsplats på
kvartersmark) som kommer att lösa en sådan.
Att betala parkeringsavgift timme för timme i innerstan vecka 24-33 kommer
att kosta 10 000: - om man inte använder fordonet mellan 09-18.
Alternativet att i stället betala tre månadsavgifter á 400: - eller en årsavgift på
2500: - måste anses som ett bra alternativ.
Att tillåta 5 dygns parkering på allmän plats innebär att man upplåter mark för
uppställning av fordon som inte används och skapar privata platser på allmän
plats. Enda sättet att kontrollera parkeringstiden är att göra s.k. ventilkontroll,
men det räcker att rulla fordonet en liten bit så kan man stå 5 dygn till.
Systemet blir då i stort sätt omöjligt att övervaka.
Det finns för närvarande 15 personer som har löst boendeparkering för 360
dygn.
Om reglerna för boendeparkering skall ändras under löpande avtalstid måste
villkoren för dessa 15 parkeringstillstånd ses över. För närvarande kan man
bara lösa och betala boendeparkering online via nätet.

Justerare

Om kommande kundtjänst skall kunna hjälpa till att lösa boendeparkering
måste det ändras så att även betalning mot faktura blir möjligt. Detta måste
förhandlas med entreprenören TeleP.
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Eftersom en anstormning av ansökningar om boendeparkering vecka 23 kan
förväntas måste kundtjänst kunna hjälpa till med detta och en beredskap för
frågan vara förberedd.
Vad beträffar skrivelsen från Siv och Rolf Orrhanse samt skrivelsen från
Greger Sundström, anser förvaltningen att en ändring av kriterierna för vilka
som skall få tillgång till boendeparkering inte bör genomföras.
Kravet bör även fortsättningsvis vara att man skall vara folkbokförd/fast
boende på adress i innerstan för att få tillgång till boendeparkering.
___
Arbetsutskottet ställde frågan om det är nödvändigt att äga fastigheten för att få
boendeparkering och om hur boendeparkeringsfrågan regleras i andra
säsongsstäder.
Trafikingenjören svarar att de är i lag reglerad att det gäller för:
fast boende, ägare till fordon, mantalskriven på fastighet.
Att KF har beslutat att man skall vara boende på adressen och ägare till fordon.
Ledamoten Anette Medbom efterfrågar om inte boendeparkeringsplatser på
Coop-parkering, närmast Ringmuren kan flyttas till en annan del vid Coopparkering.
___

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Boendeparkeringstillstånd kan utfärdas till den som är folkbokförd/fast
boende på fastighet innanför ringmuren och som är registrerad ägare till
personbil. Gäller ej personbil klass 2, t.ex. Husbil. Endast ett tillstånd per
person kan lösas.

•

Tillståndet medger avgiftsbefrielse på avgiftsbelagd parkering innanför
ringmuren.

•

Tillståndet ger möjlighet att parkera i 5 dygn på särskilt markerade
parkeringsplatser utanför ringmuren. (skyltade med tilläggstavla ”Boende”
Även fordon utan tillstånd till boendeparkering får parkera på parkeringsplats
markerad med tilläggstavla ”boende” men måste erlägga avgift och får inte
parkera längre tid än vad som anges av skyltningen på platsen)

•

Justerare

Tillståndet medger avgiftsbefrielse på parkeringsplatser med tilläggstavla
”Boende”.
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•

Tidsregleringen av parkeringsplatserna innanför ringmuren gäller även
fordon med boendeparkeringstillstånd. P-skiva skall användas på
parkeringsplatser med kortare parkeringstid än 24-timmar. (om man
parkerar med boendetillstånd)

•

Tillståndet ger möjlighet att parkera på icke markerad plats i innerstaden
(innanför ringmuren) 18.00-09.00 vardagar och fredag 18.00 till måndag
09.00. (förutsatt att inga andra parkeringsregler överskrids). Tillståndet ger
inte rätt till reserverad plats. Saknas ledig plats ger tillståndet inte rätt att
parkera. Fler tillstånd än parkeringsplatser kan säljas.

•

Gällande taxa för boendeparkering ändras inte.

_____
Ledamoten Björn Söderberg hade till nämnden inlämnat en skrivelse med
förslag till fortsatt behandling av boendeparkeringsfrågan.
Nämnden poängterar vikten av tydlig information på regionens hemsida om
bestämmelserna för boendeparkering.
___

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag, med hänvisning till Kommunala
avgiftslagen - KAL SFS 1957:259 § 2, om vilka kriterier som gäller för
beslut om berättigande till boendeparkering.

___
Protokollsutdrag
Protokollsutdrag:
SBF
Siv och Rolf Orrhanse
Greger Sundström
Polismyndigheten

Justerare
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