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Ett tillgängligt Borås för våra äldre
Borås parkerings AB är ett kommunalt bolag som ska bidra till hög tillgänglighet för stadens invånare.
Det ska vara lätt att kunna parkera bilen på stan för att göra ett ärende eller äta en lunch. Borås Stad
ska ha hög tillgänglighet för alla boråsare.
Stadens parkeringsautomater har digitaliserats till stor del. Man ska ladda ner en app i telefonen och
betala parkeringsavgiften med denna. Några parkeringsplatser tar emot kort men inga tar längre
emot kontanter. För många boråsare fungerar detta system bra och upplevs enkelt. Detta gäller dock
inte för alla.
Hos delar av våra äldre (75+) kommuninvånare som kör bil utan problem har inte mobiltelefon eller
bankkort. Att då vara hänvisad till parkeringsautomater som bara tar betalkort eller betalning via app
fungerar inte. - Detta får till följd att den där lunchen eller det där ärendet inte blir gjort.
Isoleringen tenderar då att öka för denna kategori äldre. - Det är enklare att tacka nej eftersom man
annars riskerar att få parkeringsböter då man inte kan betala avgiften. - Den gemenskap man skulle
behöva så väl blir inte av pga rädslan att få en p-bot. - Så ska man inte behöva ha det när man är
äldre, kanske bor ensam och vill kunna delta på de villkor man klarar i vår stad.
En annan anledning till att motionen bör bifallas är att många äldre idag är drabbade av
rörelsebegränsningar, som dock inte är av sådan art att dessa medger tillstånd för
handikapparkering. Man kan fortfarande röra sig fritt, utan externa hjälpmedel, men i ett högst
begränsat omfång. Vilket i sin tur utgör skäl för många individer att ställa sig frågan om man verkligen
måste genomföra den planerade, eller spontana, resan.
Med anledning av ovanstående bör denna målgrupp få sin vardag förenklad genom ett
parkeringskort som medger fri parkering i 3 timmar. Ett exempel på hur detta kan tillämpas är
användningen av ett parkeringskort, för att se tiden man anländer är kortet utformat med en
pappersklocka som är enkel att använda. Kortet bör gälla för körkortsinnehavare i Borås som är över
75 år gällande 3 timmars gratis parkering på alla avgiftsbelagda parkeringsplatser i Borås stad.
Med anledning av ovan information yrkar Sverigedemokraterna Kommunfullmäktige besluta,

att:

parkeringsavgift för äldre över 75 år utgår under en tid om maximalt tre timmar på
kommunala, avgiftsbelagda parkeringar i Borås Stad.
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