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Trafikkontorets svar på remiss Motion av 
Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och 
Stina Svensson (FI) om att anpassa avgifter 
för parkering och parkeringstillstånd och 
revidera Göteborgs Stads parkeringspolicy i 
syfte att minska klimatpåverkan 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden: 

1. Trafiknämnden avstyrker förslaget utifrån trafikkontorets tjänsteutlåtande.  

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till 
kommunfullmäktige som trafiknämndens eget yttrande.  

Sammanfattning 
(MP), (V) och (FI) har i kommunfullmäktige inkommit med en motion om att anpassa 
avgifter för parkering och parkeringstillstånd, samt revidera stadens parkeringspolicy, i 
syfte att minska klimatpåverkan.  

Trafikkontoret anser att det inte är nödvändigt att Parkeringspolicy för Göteborgs Stad 
uppdateras i syfte att minska klimatpåverkan, trängsel, luftföroreningar och buller. 
Anledningen är att miljöstyrning är en del av parkeringspolicyn och inte ett hinder för att 
införliva stadens miljö och klimatmål. Det är av större betydelse att stadens nämnder och 
bolag fattar beslut som ligger i linje med aktuell parkeringspolicy. Trafikkontoret har 
uppfattningen att parkeringspolicyn fortsatt är aktuell, men att den på sikt behöver 
utvärderas, revideras och kompletteras.  

Vad gäller den del av motionen som avser att Göteborgs Stads Parkerings AB ska 
”anpassa avgifterna för parkering och parkeringstillstånd i syfte att minska 
klimatpåverkan, trängsel, luftföroreningar och buller” vill trafikkontoret uppmärksamma 
att ett sådant uppdrag innebär att trafikkontoret kan behöva se över sina 
parkeringsavgifter då Parkeringspolicy för Göteborgs Stad anger att priset på 
bilparkering på gatumark bör vara lika hög eller högre än avgiften för motsvarande 
parkeringsändamål på kvartersmark i samma område. 

Trafikkontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-03-21 
Diarienummer 00570/22 
 

Handläggare 
Oskar Löf/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon:031-368 24 91 
E-post: Oskar.lof@trafikkontoret.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Den ekonomiska effekten av en revidering av parkeringspolicyn i syfte minska 
klimatpåverkan, är också svår att kvantifiera, framför allt då trafikkontoret finner att 
parkeringspolicyn inte anses hindra stadens arbete med att minska klimatpåverkan. Det 
går därför att anta att det inte kommer innebära några extra ekonomiska konsekvenser 
utöver dem som redan är inräknade i stadens övergripande mål kopplat till klimatet. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Då parkeringspolicyn inte hindrar stadens arbete med att motverka miljöpåverkan finner 
trafikkontoret har inte trafikkontoret funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Förhållande till styrande dokument 
De dokument som berörs av motionen är Parkeringspolicy för Göteborgs Stad och Miljö 
och Klimatprogrammet för Göteborgs Stad 2021–2030. 

Bilaga 
1. Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om 

att anpassa avgifter för parkering och parkeringstillstånd och revidera Göteborgs 
Stads parkeringspolicy i syfte att minska klimatpåverkan 
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Ärendet  
Trafiknämnden ska ta ställning till motion från (MP), (V) och (Fi) angående att anpassa 
avgifter för parkering och parkeringstillstånd och revidera Göteborgs Stads 
Parkeringspolicy i syfte att minska klimatpåverkan. Trafikkontoret har fått förlängd 
svarstid till 2022-05-02.  

Beskrivning av ärendet 
(MP), (V) och (FI) har i kommunfullmäktige inkommit med en motion om att anpassa 
avgifter för parkering och parkeringstillstånd, samt revidera Parkeringspolicy för 
Göteborgs Stads, i syfte att minska klimatpåverkan. Motionärerna vill att stadens 
parkeringspolicy ska vara mer miljöstyrande och vill ge trafiknämnden i uppdrag att 
revidera Parkeringspolicy för Göteborgs Stads i syfte att minska klimatpåverkan, 
trängsel, luftföroreningar och buller. Dessutom föreslås Göteborgs Stads Parkerings AB 
få i uppdrag att anpassa avgifterna för parkering och parkeringstillstånd i syfte att minska 
klimatpåverkan, trängsel, luftföroreningar och buller. 

Trafiknämnden ska i ärendet ta ställning till remissen utifrån trafikkontorets svar.  

Förvaltningens bedömning 
Om Parkeringspolicy för Göteborgs Stad 
Målet med Parkeringspolicy för Göteborgs Stad är att den ska medverka till att Göteborg 
ska vara tillgänglig för alla samt för att vi ska ha en attraktiv och vacker stad med en 
hållbar stadsutveckling – socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Parkeringspolicy för 
Göteborgs Stad ska också uppmuntra till att fler väljer kollektivtrafiken eller cykeln 
framför bilen. 

För att uppfylla detta mål har Parkeringspolicy för Göteborgs Stad delats upp i 
strategiska åtgärdsområden med underkategorier. Nedan följer en genomgång av 
innehållet i parkeringspolicyn avseende de underkategorier som berör motionen: 

God miljö  
I parkeringspolicyn konstateras att planering och reglering av bilparkering en viktig 
åtgärd för att kunna uppfylla miljökvalitetsmålen ”Frisk luft” och ”Begränsad 
klimatpåverkan” samt klara miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet. 

Förändra dagens bilplatser i innerstaden 
En strategi i parkeringspolicyn är att dagens biltillgänglighet för verksamma i innerstaden 
minskas för att istället ersättas med bättre tillgänglighet med kollektivtrafik och utbyggda 
pendel- och infartsparkeringar samt med bättre cykelparkeringar och cykelstråk. 

Använd avgifter och tidsbegränsad parkering för att nå målen 
Parkeringspolicyn fastställer att avgiften för bilparkering på gata och allmän plats bör 
vara lika hög eller högre än avgiften för motsvarande parkeringsändamål på kvartersmark 
i samma område. 

Minska efterfrågan på parkering vid arbetsplatser 
Parkeringspolicyn fastställer att för att andelen resor med cykel och kollektivtrafik ska 
öka bör efterfrågan på heldagsparkering, i första hand den dagliga 
arbetspendlarparkeringen, minskas genom en förbättrad kollektivtrafik och en ändring av 
parkeringars avgifter, tidsbegränsning och utbud. 
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Utifrån vad som anges i ovangivna underkategorier är miljöstyrning en del av 
Parkeringspolicy för Göteborgs Stad och inte ett hinder för att införliva stadens mål i 
Miljö och Klimatprogrammet för Göteborgs Stad 2021–2030. Parkeringspolicy för 
Göteborgs Stad innehåller verktyg som går i linje med minskad bilandvändning till fördel 
för kollektivtrafik och cykel. Dock konstaterar trafikkontoret att verktygen inte används i 
den omfattning som de skulle kunna då stadens nämnder, historiskt sett, inte alltid 
beslutar i enlighet med dessa. Hade stadens nämnder i högre utsträckning fattat beslut i 
enlighet med parkeringspolicyn i fler sakfrågor hade staden kunnat komma längre i såväl 
miljöarbetet som stadsutvecklingen. 

Av denna anledning ses det inte som nödvändigt att Parkeringspolicy för Göteborgs Stad 
revideras i syfte att uppnå stadens miljömål utan att det är viktigare att politiska beslut 
fattas i enlighet med det som redan finns i Parkeringspolicy för Göteborgs Stad.  

Parkeringspolicyns framtid 
På sikt kommer Parkeringspolicy för Göteborgs Stad att behöva uppdateras. 
Parkeringspolicyn beslutades för 13 år sedan och mycket har hänt i staden vad gäller både 
den nulägesbeskrivning som Parkeringspolicy för Göteborgs Stad tar avstamp från och 
de styrande dokument som den refererar till. Utöver detta har det även tillkommit nya 
transportslag som till exempel elsparkcyklar och parkeringen av dessa inte inkluderas i 
parkeringspolicyn. Även tilläggstjänster till parkering som till exempel möjligheten att 
ladda eldrivna fordon saknas i Parkeringspolicy för Göteborgs Stad. På det stora hela är 
trafikkontoret av uppfattningen att parkeringspolicyn fortsatt är aktuell, men att den på 
sikt behöver revideras och kompletteras. Innan en ändring görs av Parkeringspolicy för 
Göteborgs Stad ser trafikkontoret att det är relevant att den utvärderas för att se vad som 
genomförts, vad som inte genomförts och varför det inte genomförts. 

Arbetet med att ta fram en ny parkeringspolicy är ett omfattande arbete där många 
förvaltningar och bolag i staden kommer vara berörda. Många av de berörda 
förvaltningarna är förvaltningar som berörs av den nämndöversyn som nu pågår och att 
starta upp ett arbete med att se över parkeringspolicyn innan de nya 
nämndorganisationerna satt sig bedöms som svårt. Förslagsvis inleds en översyn av 
parkeringspolicyn först efter de att de nya nämndorganisationerna satt sig och efter att 
parkeringspolicyn har utvärderats ordentligt. 

Förslag om anpassade parkeringsavgifter 
Vad gäller delen av motionen som föreslår att Göteborgs Stads Parkerings AB ska få i 
uppgift att ”anpassa avgifterna för parkering och parkeringstillstånd i syfte att minska 
klimatpåverkan, trängsel, luftföroreningar och buller” vill trafikkontoret uppmärksamma 
att ett sådant uppdrag till Göteborgs Stads Parkerings AB kräver att även trafikkontoret 
ser över sina parkeringsavgifter på allmän plats. Detta då Parkeringspolicy för Göteborgs 
Stad anger att ”Avgiften för bilparkering på gata och allmän plats bör vara lika hög eller 
högre än avgiften för motsvarande parkeringsändamål på kvartersmark i samma 
område.” Syftet med att ha högre parkeringsavgifter på allmän plats är bland annat att för 
att styra parkering till kvartersmark och på så sätt minska efterfrågan på parkering längs 
stadens gator. Detta överensstämmer med parkeringspolicyn som anger att staden ska 
använda avgifter för att uppnå stadens mål. 
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Kerstin Elias 
 
Avdelningschef 
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Trafikdirektör 
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