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Interpellation - Reklam om gratis parkering på
stadshuset
Beslut
Efter ytterligare inlägg av Ellika Nordström och Lennart Holmlund
beslutar kommunfullmäktige
att avsluta överläggningen om interpellationen.

Ärendebeskrivning
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Ellika Nordström
(MP) följande skriftliga interpellation till kommunstyrelsens
ordförande:
Under december sändes en tevereklam från Upab där det uppgavs att det
var gratis att parkera på stadshuset på helgerna i december. I reklamen
framförs följande budskap:
”Nu bjuder vi på gratis parkering på stadshuset alla lördagar och
söndagar hela december. God jul önskar Upab!”
Detta sker samtidigt som Umeå kommun håller på att ta fram en strategi
för kollektivtrafiken i Umeå, där ett av målen är att öka andelen resor som
görs kollektivt. Samma mål inryms i miljömålen och nämns i
Aalborgåtagandena och i åtgärdsprogrammet för bättre luft. Syftet med
målet om ökad andel kollektivt resande är dels att minska kommunens
miljöpåverkan, och dels att förbättra den lokala luftkvalitén, som idag är
under all kritik. Ingen har väl kunnat undgå att Umeå kommun
återkommande brutit mot miljökvalitetsnormerna för luft, vilket i sin tur
medför stora hälsorisker för Umeås medborgare.
Vi vet att luftföroreningarna blir värre under vintern på grund av
meteorologiska förhållanden som ger minskad omblandning av luften samt
på grund av ökade kallstarter. Att då uppmuntra till ökat bilåkande genom
att erbjuda gratis parkeringar i centrum och dessutom marknadsföra detta i
tevereklam förefaller rätt motsägelsefullt.
Poängen med kommunala bolag är att vi ska ha möjlighet att kontrollera
att verksamheten drivs på ett sätt som gynnar samhällets bästa. I det här
fallet verkar det som att högerhanden inte har någon som helst koll på vad
vänsterhanden gör, och det motverkar och undergräver trovärdigheten för
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Umeå kommuns ambitioner att minska sin miljöpåverkan och förbättra
luftkvalitén.
Med anledning av detta frågar jag Lennart Holmlund:
 Vad är syftet med att erbjuda dessa gratis parkeringar till alla som
har bilar, vilket går emot kommunens strategier om ren luft och
minskad miljöpåverkan?
 Tänker du vidta några åtgärder för att detta inte sker igen?
Kommunstyrelsens ordförande, Lennart Holmlund (S), lämnar
följande skriftliga svar:
Aktiviteten i december gjordes för att undvika trängsel och onödig
söktrafik i centrum. Fakta är att UPAB i december 2012 förfogade över
300 platser färre än året tidigare, parkeringar som brukar utnyttjas till
bristningsgränsen under helgerna i december. Det är inte brukligt att
överdimensionera parkeringsanläggningar för att klara denna specifikt
höga efterfrågan just innan julhelger, istället erbjuder man alternativa,
tillfälliga lösningar för att hantera situationen. Genom att erbjuda gratis
parkering på Stadshuset ville UPAB aktivt föra ut bilar utanför
centrumfyrkanten. Överfyllda parkeringsanläggningar i kombination med
hög efterfrågan på parkering skapar onödig söktrafik och detta försämrar
luftkvaliteten. UPAB fick genom denna insats ca 50 bilister per lördag att
välja Stadshuset i stället för att köra in och trängas i centrumfyrkanten.
UPAB:s ägardirektiv säger att onödig biltrafik, såsom söktrafik, ska
undvikas. UPAB ska vidare följa översiktsplanens intentioner och
översiktsplanen för centrala stadsdelarna är mycket tydlig med att
besökandeparkering är prioriterad framför anställdas parkering. UPAB har
därför inte arbetat mot Umeå kommuns strategier. Det är inte i första hand
besökstrafiken på helger som gör att vi överskrider normen för
kvävedioxid, det är arbetspendlingstrafiken morgon och eftermiddag och
en hög andel tung trafik i centrum.
Det är bättre att använda alternativa lösningar (särskilt utanför
centrumfyrkanten) för att lösa en tillfälligt hög efterfrågan på parkering i
stället för att överdimensionera parkeringsutbudet resten av året. Söktrafik
inom centrumfyrkanten bidrar till större utsläpp där många människor
vistas och bidrar till ett mindre attraktivt centrum.
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