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2020-09-02 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2020/76 

Avgiftsbefriade kommunala handikapparkeringar, motion från Torbjörn 
Jönsson m.fl. (SD) – yttrande till kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

1. Yttrandet över motionen Avgiftsbefriade kommunala handikapparkeringar

godkänns för överlämnande till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Ärendet i korthet 

Torbjörn Jönsson m.fl. (SD) föreslår i en motion att kommunen avgiftsbefriar de 

kommunala handikapparkeringarna. 

I Järfälla kommun finns det idag två stycken kommunala avgiftsbelagda parkerings-

platser för rörelsehindrade, dessa återfinns i Barkarbystaden. Avgiften på dessa 

parkeringar gäller för samtliga i enlighet likställighetsprincipen, vilket innebär att 

kommunen ska behandla alla lika.  

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över motionen godkänns för 

överlämnade till kommunstyrelsen för fortsatt/vidare beredning. 

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-02

2. Avgiftsbefriade kommunala handikapparkeringar, yttrande över motion från

Torbjörn Jönsson m.fl. (SD)

3. Avgiftsbefriade kommunala handikapparkeringar, motion från Torbjörn Jönsson

m.fl. (SD)

Bakgrund 

Torbjörn Jönsson m.fl. (SD) lyfter fram i en motion som remitterats till tekniska 

nämnden att kommunen haft en besöksfientlig och billistfientlig politisk linje, något 

som gått ut över parkeringsplatserna i Järfälla. Motionärerna anser att det finns något 

ovärdigt i att låta handikappade och rörelsehindrade betala dyra parkeringsavgifter 

när det inte alltid möjligt att på ett praktiskt sätt ta sig fram och tillbaka med 

lokaltrafiken i kommunen. Vidare lyfts i motionen att det har framkommit klagomål 

om att parkeringsautomaterna är svåra att hitta och saknar information om hur 

betalningen ska gå till. Utifrån detta föreslår motionärerna att kommunen 

avgiftsbefriar de kommunala handikapparkeringarna.  
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Analys 

I Järfälla kommun finns det idag två stycken kommunala avgiftsbelagda 

parkeringsplatser för rörelsehindrade, dessa återfinns i Barkarbystaden. Avgiften på 

dessa parkeringar gäller för samtliga i enlighet likställighetsprincipen, som innebär 

att kommunen ska behandla alla lika.  

 

Med dagens möjlighet att betala parkeringsavgiften via mobiltelefonen genom 

parkeringsappar, är tillgängligheten till parkeringsautomaten inte längre avgörande 

för att införa en avgiftsbefrielse.  

 
Barnkonsekvensanalys 

Med utgångspunkt från ett barn- och ungdomsperspektiv påverkas inte dessa av 

beslutsförslaget, då detta inte innebär ett slutligt ställningstagande för motionen. 

 
Företagskonsekvensanalys 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att förvaltningens förslag till beslut inte har 

någon direkt påverkan på företag i kommunen. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Bygg- och miljöförvaltningen förslag till beslut kommer inte innebära några 

ekonomiska konsekvenser.  
 

Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över motionen Avgiftsbefriade 

kommunala handikapparkeringar godkänns för överlämnande till kommunstyrelsen 

för fortsatt beredning. 
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