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Yrkande angående uppföljning av Uppdrag till 
Göteborgs Stads Parkering AB och andra 
berörda nämnder att avskaffa p-avgifter på 
personalparkeringar i ytterområden 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att undersöka framdriften i arbetet med 
Uppdrag till Göteborgs Stads Parkering AB och andra berörda nämnder att 
avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden (Kommunfullmäktige 
2022-02-24 §16 0553/21) och återrapportera skriftningen till kommunstyrelsen. 
Återrapportering ska innehålla information om vilka personalparkeringar som har 
gjorts avgiftsfria, vilka personalparkeringar är planerade att göras avgiftsfria samt 
vilka urvalskriterier som har använts för bedöma vilka personalparkeringar som 
ska göras avgiftsfria. Återrapporteringen ska ske senast den 1:a november 2022. 

Yrkandet 
I kommunfullmäktige gav 2022-02-24 ett uppdrag till Göteborgs Stads Parkering AB och 
andra berörda nämnder att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden där 
det finns andra parkeringsplatser i området eller motsvarande lägen som är avgiftsfria. 
Göteborgs Stad har många verksamheter som är belägna i ytterområden där 
kollektivtrafiken inte är ett fungerande alternativ för medarbetarna. I dagsläget tas en 
enhetlig p-avgift ut oberoende om verksamheten är centralt placerad eller ligger i 
ytterområden. Vi anser det varken rimligt eller önskvärt att ta ut en p-avgift om 400 kr i 
månaden då det finns andra parkeringsplatser i närområdet som är utan avgift.  

Vi får rapporter från anställda och fackförbund om att situationen fortfarande inte är 
åtgärdad vid flertalet förskolor, skolor och äldreboenden. De avgiftsbelagda 
personalparkeringarna står tomma då anställda naturligtvis väljer avgiftsfria parkeringar i 
närområdet. Boende upplever att Göteborg Stads anställda ”tar” parkering som är 
planerade för de boende, vilket lett incidenter där Göteborgs Stads anställda har upplevt 
en hotfull stämning.  

Då uppdraget gick till ett ospecificerat antal berörda nämnder önskar vi att 
Stadsledningskontoret sammanställer information från de nämnder och bolag som arbetat 
med uppdraget. Vi önskar bland annat veta vilka personalparkeringar som har gjorts 
avgiftsfria, vilka personalparkeringar är planerade att göras avgiftsfria samt vilka 
urvalskriterier som har använts för bedöma vilka personalparkeringar som ska göras 
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avgiftsfria. Vi önskar få en kort skriftlig återrapportering om uppdraget senast den 1:a 
november 2022. 
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