
26. Yttrande (V) (MP) angående

 Information om beslut om justering av boendeparkeringstaxa för år 2022. 

Trafiknämnden 2021-11-18  

I den av kommunfullmäktige antagna rapporten Fossilfritt Göteborg uttrycks ”att höjningar av 
parkeringsavgiften är den effektivaste åtgärden för att styra trafik, näst trängselskatten. Göteborgs 
Stad har direkt rådighet över en betydande andel av stadens parkeringsplatser, och avgiftshöjningar 
på kommunal parkering kommer även indirekt att påverka prissättningen på privata 
parkeringsanläggningar. (IVL, Svenska miljöinstitutet, 2017)”.  

Den nuvarande modellen för boendeparkering på gata utgår från KPI, Konsumentprisindex, +2,5 %. 
vilket ger låga årliga höjningar och för nästa år 10 – 35 kr per månad. Det underlättar inte en 
omställning till ett hållbart samhälle som Göteborg behöver för att klara miljö- och klimatmålen. Det 
låga priset gör också att färre är beredda att parkera i anläggningar med tillstånd och det ger upphov 
till ökad söktrafik när boendeparkerare cirklar runt och letar P-plats. Elladdning kan lättast erbjudas i 
parkeringsanläggningar och även därför är det önskvärt att fler väljer att parkera i anläggningar.  

Mobilitetslösningar som bilpooler växer fram som ett positivt alternativ till privatägd bil och de bidrar 
till förbättrad miljö och minskade fossila utsläpp. Om boendeparkering har låga avgifter kommer det 
att försena övergången från privatbil till mobilitetslösningar. 

Låga avgifter för boendeparkering kan också uppfattas som en form av subvention då det endast är 
boende i äldre fastigheter som kan få boendeparkering på gata. Även om en boendeparkerare inte är 
garanterad en plats i anläggning eller på tomtmark, så är avgiften för osubventionerad parkering i 
anläggning betydligt högre. 

Det finns också en orättvis geografisk fördelning av vilka som behöver betala för boendeparkering då 
flera av stadens gator i Örgryte, Härlanda, Krokslätt och delar av Lundby går att parkera på utan att 
boendeparkeringstillstånd krävs, medan områden ungefär lika nära centrum som Majorna, 
Kungsladugård och Änggården, behöver betala för boendeparkering. I områden utan 
tillståndsparkering finns risk för  att boende från andra områden långtidsparkerar gratis, vilket kan 
skapa en sämre parkeringssituation för de som bor eller besöker halvcentrala områden som Örgryte, 
Härlanda, Krokslätt och delar av Lundby.   

Under 2022 borde det vara lämpligt att nämnden initierar en översyn av områden som skulle kunna 
omfattas av boendeparkering för att den kommunala likställighetsprincipen ska kunna gälla i högre 
grad samt hur en ökning av avgiften skulle kunna bidra till att uppfylla målen i Göteborgs Stads Miljö- 
och klimatprogram.   
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