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Inför P-skiva i centrum 
 

För att Borås ska uppfattas som en attraktiv stad att bo och leva i är det viktigt att vi har en levande 

stadskärna. Livskraften i stadskärnan påverkar kommunens varumärke och är i sig viktig för locka hit 

nya invånare, studenter, besökare och företagsetableringar. Centrumhandeln är avgörande för 

stadskärnans attraktivitet. Handeln i centrum skapar inte bara arbetstillfällen och ger skatteintäkter, 

den attraherar även besökare till centrum som bidrar till en ökad känsla av trygghet.  

Centrumhandeln i Sveriges kommuner saknar inte utmaningar. Här måste kommunen i nära dialog 

med handlarna hitta sätt som stimulerar besök i staden. Kommunen har ett särskilt ansvar som inte 

minst handlar om att det ska vara rent och snyggt i centrum, men även i att skapa god tillgänglighet 

för besökare att ta sig till centrum med såväl bil som kollektivtrafik. Utgångspunkten måste vara att 

det ska vara smidigt och enkelt att ta sig till stadskärnan för uträtta ett ärende, inte minst för den 

som har låg rörlighet.  

Ett bra sätt att förbättra tillgängligheten att parkera i centrum vore att införa parkeringsskiva i 

centrala Borås. P-skivan innebär att man kan parkera avgiftsfritt under en tidsbegränsad period. 

Genom att införa P-skiva kan vi underlätta för bilburna besökare att åka in för att köpa en halsduk, 

hämta mat och varor eller uträtta något annat ärende.  

En tidsbegränsning på gatumarksparkeringen skulle dessutom medföra en bättre rotation på 

gatuparkeringarna i centrum vilket också skulle gynna handeln. Vill man däremot göra längre besök i 

staden menar vi att man bör hänvisas till de P-hus, P-garage och övriga parkeringsplatser som finns i 

nära anslutning till stadskärnan.  

P-skivan har med framgång införts i flera kommuner, till exempel i Varberg och Falkenberg. Vid ett 

införande så behöver det inte nödvändigtvis vara krav på en fysisk parkeringsskiva, utan kan lika 

gärna vara en digital lösning som gör det möjligt att följa besöksstatistiken i centrum. 

Parkeringstid, avgränsningar för var P-skivan ska gälla och övriga detaljfrågor behöver tas fram i 

samråd med handlare, fastighetsägare och andra intressenter i centrum.  

 

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta  

Att parkering med parkeringsskiva införs på gatumarksparkering i centrum, samt 

Att förslag på parkeringstid, exakt avgränsning för vart parkering med P-skiva ska gälla och övriga 

detaljfrågor vid ett införande ska tas fram i samråd med intressenter i centrum. 
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