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§ 308 

 

Diarienr: KS-2020/00513 

Motion 18/2020: Fri parkering i Umeå Centrum 

vissa lördagar; Maria Nilsson (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 18/2020: Fri parkering i Umeå centrum vissa lördagar 

enligt Umeå Parkerings AB:s yttrande. 

 

Reservation 
Maria Nilsson, för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-08-31 yrkar Maria Nilsson 

(SD): 

 

att Umeå kommun erbjuder presumtiva kunder och gäster i affärer och 

restauranger i centrala delarna av kommunen avgiftsfri parkering under 

en lördag per månad. 

 

Umeå Parkerings AB:s yttrande  

Motionären framhåller att god tillgång till bra parkering i stadskärnan är 

en viktig faktor för utvecklingen av kommunens centrumhandel. Den 

uppfattningen delar vi. Avgiftsbelagd parkering är en av de mest effektiva 

åtgärderna för att skapa omsättning på de parkeringsresurser vi har och 

på så vis skapa bästa tillgänglighet.  

 

Försök med avgiftsfri parkering i olika omfattning har genomförts i andra 

städer av Umeås storlek. Vi känner inte till någon stad där åtgärden 

kunnat påvisa önskad effekt. Ett flertal av de städer som motionären 

hänvisar till har fattat beslut om att reglera centrumparkeringen med 

avgift i syfte att bidra till en bra trafiksituation och god miljö då även de 
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städerna står under en stark utveckling. Differentierad avgift på centrala 

parkeringsplatser är ett medel för ökad tillgänglighet och rörlighet. Tas 

avgiften bort försvinner denna differentiering, och med det, ett viktigt 

styrmedel att prioritera besökande som parkeringskundgrupp framför 

andra kundgrupper såsom yrkesverksamma. Avgiftsfri parkering kan 

därför leda till ökad söktrafik som i sin tur leder till ökad miljöpåverkan. 

Den avgiftsmodell som nyttjas i nuläget fungerar väl i syftet att skapa 

tillgänglighet till de som besöker centrum. På lördagar nyttjas Upabs 

parkeringsplatser mycket väl och avgiftsfrihet skulle därför inte skapa 

större tillgång, tvärtom skulle omsättningen av platserna minska och färre 

kunder skulle kunna nyttja samma resurs. En rimlig prissättning och en 

fortsatt utbyggnad av parkeringsplatser, på strategiskt valda områden, är 

ett hållbart stöd för handelns utveckling i centrum.  

 

Upab anser därför inte att avgiftsfrihet är en lämplig åtgärd för att möta 

centrums ökade konkurrens. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Upabs svar på motionen 2021-11-11. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 

konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens 

förslag om att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Lars Forsgren (SD) med instämmande av Anders Ågren (M) – bifall till 

motionen 

Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att 

avslå motionen 
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Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

 

Reservation 

Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Maria Nilsson, Anders Ågren, Hans Lindberg, Maja 
Westling, Nils Seye Larsen, Petter Nilsson, Lena Karlsson Engman, Gunnar 
Dahlberg, Anders Norqvist, Jan-Olov Carlsson, Davis Kaza, Anders 
Sellström, Lasse Jacobson, Robert Axebro och Mikael Berglund. 
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Maja Westling (C), Nils Seye Larsen (MP), Lena 
Karlsson Engman (S), Anders Norqvist (L), Jan-Olov Carlsson (V), Davis 
Kaza (AP), Anders Sellström (KD) och Mikael Berglund (S) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Maria Nilsson (SD) och Anders Ågren (M) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
Maria Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Umeå Parkerings AB (Upab)  
 

 

 


	§ 308
	Motion 18/2020: Fri parkering i Umeå Centrum vissa lördagar; Maria Nilsson (SD)
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Propositionsordning som godkänns
	Beslutet ska skickas till




