
 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yrkande angående Yrkande från D angående 
parkeringsplatser vid fritidsanläggningar och 
naturområden.  
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Trafiknämnden får i samverkan med Västtrafik i uppdrag att återkomma med förslag 
på hur kollektivtrafiken kan bli ett mer tidseffektivt, bekvämt och prisvärt alternativ 
för människor att ta sig till och från fritidsanläggningar och naturområden inklusive 
badplatser.  

2. Trafiknämnden får i samverkan med berörda nämnder i uppdrag att tillgodose att 
behovet av parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
är tillräckligt utbyggd vid fritidsanläggningar och naturområden.  

3. Yrkandet från D avslås. 

Yrkandet 
Det är mycket positivt att fler människor besöker naturområden och fritidsanläggningar i 
kommunen. Möjligheterna att ta sig till och från aktuellt område och anläggning är en 
viktig förutsättning för att kunna ta del av nära naturupplevelser och är därför också 
betydelsefull ur jämlikhetssynpunkt.    

För oss rödgrönrosa är det i detta sammanhang viktigast att skapa bra förutsättningar för 
hållbart resande till och från fritidsanläggningar och naturområden. Att fler reser 
kollektivt minskar förutom utsläppen också trängseln i trafiken och vid de aktuella 
platserna. Ingen är gynnad av trafikkaos vid fritidsanläggningar. Istället för fler 
parkeringsplatser generellt ser vi det därför som mer effektivt att se till att det går att resa 
med kollektivtrafiken till och från stadens fritidsanläggningar och naturområden. Vi ser 
även ett behov av att tillse att de människor som är i behov av att kunna parkera också har 
den möjligheten. Därför vill vi säkerställa att det finns tillräckligt antal parkeringsplatser 
för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.  
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Yrkande angående parkeringsplatser vid 
fritidsanläggningar och naturområden 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Trafiknämnden i samverkan med berörda nämnder får i uppdrag att säkerställa 
erforderligt antal parkeringsplatser vid fritidsanläggningar och naturområden. 

Yrkandet 
Stadens fritidsanläggningar, rekreations- och naturområden har glädjande många 
besökare. Flera av dem ligger i och intill naturområden och därmed inte utmed stadens 
huvudstråk för kollektivtrafik. Att besöka en fritidsanläggning eller ett naturområde är 
inte sällan en angelägenhet för hela familjen och innebär ofta ett besök i en annan del av 
staden. Kollektivtrafik är generellt sällan ett tidseffektivt, bekvämt och prisvärt alternativ 
för barnfamiljer med flera barn. Antalet besökare har ökat vid flera av anläggningarna 
och naturområdena. Sannolikt har detta skett på grund av den generella 
befolkningsökningen och nya vanor på grund av restriktionerna under pandemi. Detta har 
skapat problem med trängsel vid flera parkeringsplatser och därmed minskad 
tillgänglighet. 

För hälsa och livskvalitet är det viktigt att stadens fritidsanläggningar, rekreations- och 
naturområden är tillgängliggjorda för göteborgarna. Därför vill ge trafiknämnden i 
uppdrag att i samverkan med berörda nämnder (t.ex. park- och naturnämnden, idrotts- och 
föreningsnämnden, lokalnämnden och fastighetsnämnden) i uppdrag att undersöka 
behovet av parkeringsplatser vid stadens fritidsanläggningar, rekreations- och 
naturområden och utöka antalet parkeringsplatser där behov finns. 
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