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Malmöinitiativet

Malmöinitiativet - Betalbom in till Scaniabadets parkering kvällstid
EF20200296

Tekniska nämndens trafikutskott har beslutat att lämna följande yttrande:
Yttrande

Tack för förslaget i malmöinitiativ EF20200296 gällande en förfrågan om betalbom på
Scaniabadets parkeringsplats.
Ärendet hanteras av Tekniska nämnden eftersom parkeringsytan befinner sig på mark som
ligger inom nämndens markinnehav. Ytan arrenderas ut till P-Malmö, så det är i första hand
P-Malmö som har rådighet över eventuella förändringar av ytans parkeringsregler och
utformning.
Tekniska nämnden konstaterar efter dialog med P-Malmö att en betalbom inte är lösningen
eller skulle ha någon inverkan på de ordningsproblem som upplevs vid parkeringsplatsen.
Dessa ordningsproblem är i första hand en fråga för polismyndigheten. Tekniska nämndens
förvaltning Fastighets- och gatukontoret har sedan tidigare, på uppdrag av Tekniska
nämnden, en utökad parkeringsövervakning i området sommartid för komma till rätta med
att den otrygghet som kan kopplas till felaktig uppställning på den allmänna platsen. Det har
även genomförts en rad andra åtgärder för att förbättra den otrygghet som är kopplad till
biltrafiken i området.
Det finns också ett antal praktiska svårigheter som gör att bom inte aktuellt på platsen. För
att en bom ska fungera måste man först blockera samtliga övriga möjligheter att ta sig in på
ytan vilket är svårt på en öppen parkeringsplats. Övervakning av områden med bom kan inte
ske på traditionellt sätt. Bilar inne på ett område betalar först vid utpassering. Om bilar inte
är ”incheckade” i betaltjänst kommer detta att göras när man ser p-vakt anlända till området.
Det finns också en risk för att bommen knäcks/saboteras.
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Tekniska nämnden bedömer också, tillsammans med P-Malmö, att allmänheten ska ha
tillgång till denna parkeringsyta dygnet runt då det kan finnas intresse av besök både till
område och badplats även kvällstid.
Med hänvisning till ovan beskrivna anledningar anser Tekniska nämnden det olämpligt att
införa en betalbom på Scaniabadets parkeringsplats.
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