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Förenkla parkering i handels- och restaurangnära lägen
Coronakrisen har slagit hårt mot Malmö Sverige och världen. Smittan sprids fortfarande i snabb takt
och det går chockvågor genom ekonomin. I Malmö har vi redan drabbats av flera konkurser till följd av
krisen. Blir krisen långvarig kommer detta innebära en mycket allvarlig situation för Malmö. Redan idag
har vi en arbetslöshet som är nästan dubbelt så hög som riksgenomsnittet och 1 av 10 kronor som
betalas ut i försörjningsstöd i Sverige betalas ut i Malmö.
Det är således av yttersta vikt att Malmö stad gör allt som står i vår makt för att lindra krisens
skadeverkningar. Tidigare har Malmö stad efter överenskommelser mellan Moderaterna och
kommunledningen lanserat ett antal avgifts- och regellättnader som syftar till att minska trycket på
Malmös företag för att förhindra att jobb går förlorade.
Nu måste vi också genomföra åtgärder för att bidra till att hålla efterfrågan uppe hos handel och
besöksnäring.
Forskning av Johan Anselmsson, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet visar att goda
parkeringsmöjligheter är det avgörande verktyget för att centrumhandeln ska kunna konkurrera med
externa köpcentrum. I hans studie ”Image och parkeringsundersökning Lund city” visar han att i Lund,
med en svår parkeringssituation i city, så genomförs endast 29% av handeln i centrum. Han visar att
samma siffra i Malmö är 43 %. Enligt Anselmssons studie är goda parkeringsmöjligheter en av de mest
inköpsdrivande faktorerna.
Således är det av yttersta vikt att förenkla parkering i restaurang- och handelsnära läge i Malmö för att
förbättra företagens möjligheter att ta sig igenom krisen och därmed förhindra att tusentals Malmöbor
blir arbetslösa.
Bilen är också ett viktigt verktyg för att förhindra smittspridning. Genom att förenkla för parkering i
restaurang- och handelsnära lägen kan riskgrupper och andra som oroar sig för att smittas välja bilen
istället för kollektivtrafik när de ska utföra ärenden i staden.
Därför förordar Moderaterna att Malmö stad under Coronakrisen inför fri parkering med P-skiva i 2
timmar i handels- och restaurangnära lägen. Några exempel på lämpliga platser är Linnégatan, Södra
förstadsgatan, Köpenhamnsvägen, Östergatan/Östra Förstadsgatan samt gatorna kring
Värnhemstorget.
Med anledning av ovan föreslås tekniska nämnden besluta
Att ge trafikutskottet i uppdrag att snarast införa fri parkering 2 timmar med P-skiva på de gator som
fastighets- och gatukontoret finner möjliga.
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