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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD): Motion: Inför 

P-skiva i centrum 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bifalla motionen. 

Att ta fram förslag på parkeringstider, avgränsningar, plats och tidsbegränsning 

för ett pilotprojekt.  

Sammanfattning 

Niklas Arvidsson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-22 

lämnat in förslaget att införa parkering med P-skiva på gatumarksparkering i 

centrum. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen genom 

att genomföra ett pilotprojekt i centrala Borås. 

Ärendet i sin helhet 

Niklas Arvidsson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-22 

lämnat in förslaget att införa parkering med P-skiva på gatumarksparkering i 

centrum. Enligt motionen ska 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. 

Det har i december 2022 inkommit ett Boråsförslag ”Inför P-skiva i centrala Borås 

på kommunägd mark, max 2 tim parkering”. Boråsförslaget har beretts av Borås 

kommuns Parkerings AB som skickade förslaget till Tekniska nämnden för 

yttrande då det är Tekniska nämnden som ansvarar för parkering på gatumark.  

Av Tekniska nämndens yttrande framgår att införande av avgiftsfri parkering 

skulle leda till lägre omsättning av parkerade fordon och innebära att det blir 

svårare för besökaren att hitta en ledig parkering i centrum. Detta kan i sin tur 

leda till en ökad söktrafik då allt fler behöver leta efter gratis parkering. Enbart 

tidsreglering är oftast inte en tillräcklig åtgärd för få en god omsättning på 

parkerade fordon, utan det behöver kombineras med en avgift i de allra flesta 

fall. 

Det finns faktorer som talar för och emot att eventuellt införa p-skriva i 

centrum. För att ett så bra beslut som möjligt ska tas är därför ett pilotprojekt i 
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detta läge att rekommendera under en period för att se om p-skivor i centrum 

funkar bra för bilisterna eller om ett annat förslag behöver tas fram. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion av Niklas Arvidsson (KD): Inför P-skiva i centrum, 2022-06-22 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Niklas Arvidsson (KD) 

 

 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)   Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd   Ledamot  


