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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Ompröva det nya
parkeringssystemet
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Medborgarförslaget om att ompröva det nya parkeringssystemet besvaras med att
parkeringssystemet kommer att utvärderas och justeras över tid för att långsiktigt
göra centrum till en attraktiv och tillgänglig plats för alla trafikanter.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har tagit emot ett medborgarförslag som föreslår att det nya
parkeringssystemet ska omprövas. Förslagsställaren menar på att det nya
parkeringssystemet kommer leda till ett mindre levande centrum och minskade
intäkter för centrumhandeln.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Det nya parkeringssystemet infördes i maj 2021 och nu pågår arbete med
uppföljning och analys för att det ska fungera så bra som möjligt. Tanken bakom
det nya parkeringssystemet är skapa förutsättningar för den stadsutveckling
Enköping står inför med stark befolkningsökning och därmed ökad trafik på den
begränsade yta centrum är. Med det nya systemet minskar trafikfarliga situationer
för gående och cyklister, däribland barn. Målet är också att skapa ett levande
centrum dit det är enkelt att ta sig, oavsett trafikslag. Det ska förbättra
förutsättningarna för att öka intäkterna för handeln och i förlängningen hela
kommunen. Det nya systemet ligger också i linje med den omställning samhället
behöver göra för att minska klimatpåverkan. För att nå dessa mål behöver vi göra
det enklare och säkrare för de som vill gå och cykla. Det är dessa mål som är
viktiga i de politiskt beslutade dokumenten om trafik, det vill säga Trafikstrategin
och Parkeringspolicyn.
Det tar dock tid innan effekterna uppnås och därför kommer vi att fortsätta
utvärdera och justera det nya parkeringssystemet för att det ska bli så bra som
möjligt. Redan nu kan vi se att det är större omsättning på de mest centrala och
attraktiva parkeringsplatserna och att det är mest besökare som använder dessa
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platser, det vill säga kunder. Tidigare upptogs dessa till stor del av boende i
centrum. Vi ser också att antalet besökare inte har minskat i centrum och att de
väljer att gå eller cykla i större utsträckning.
Vi har däremot förstått att många upplevt att det varit svårt att betala för sin
parkering. Det försöker vi nu förbättra.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/563.

Jörgen Wihlner
Park- och gatuchef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagsställaren
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Med vänlig hälsning
Malin Kvist
Utredare/Sekreterare
0171-625873

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 11 augusti 2020 22:40
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Centrala Enköping
Motivering
Hej!
Jag tar tillbaka mitt senaste medborgarförslag, med nr: KS2020/548
Ersätter med ett nytt.
Ompröva den nya parkerings systemet som ska träda i kraft 2021.
Det är ett krongligt, ogästvänligt beslut som kommer görs Enköpings centrum
ännu mer tomt.
Detta också med tanke på hur affärslivet utvecklas i Enköping och den ökande
E-handeln. Beslutet motsäger visioner att göra centrum utvecklingsbart.

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2686109&frame=1
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-02-15
Kommunfullmäktige

Paragraf 4

Ärendenummer KS2020/563

Medborgarförslag - Ompröva det nya
parkeringssystemet
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Den 13 augusti 2020 inkom ett medborgarförslag om att ompröva det nya
parkeringssystemet

__________
Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Tekniska nämnden, för åtgärd

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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