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Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2020/76    

Avgiftsbefriade kommunala handikapparkeringar, yttrande över motion 
från Torbjörn Jönsson m.fl. (SD)  

När det gäller parkeringsavgiften för parkeringsplatser för personer med parkerings-

tillstånd för rörelsehindrade är grundregeln enligt Transportstyrelsen att en parke-

ringsavgift ska betalas. 

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

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

keringar gäller för samtliga i enlighet likställighetsprincipen, vilket innebär att kom-

munen ska behandla alla lika.  

Tidigare var det mer vanligt bland kommuner att avgiftsbefria parkeringsplatser som 

reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, till följd av att kommunerna 

inte kunde säkerställa tillgängligheten till automaterna. Avgiftsbefrielsen berodde till 

stor del på att parkeringsautomater ofta stod på en refug eller liknande som kunde 

vara svårt för en rörelsehindrad person att ta sig till, eller att automaten fanns en bit  

bort från parkeringsplatsen. Med dagens möjlighet att betala parkeringsavgiften via 

mobiltelefonen genom parkeringsappar, är tillgängligheten till parkeringsautomaten 

inte längre avgörande. Detta har medfört att allt fler kommuner återgått till att av-

giftsbelägga parkeringsplatser för rörelsehindrade.  

Många kommuner har även konstaterat att avgiftsbefriade kommunala parkerings-

platser för rörelsehindrade har bidragit till att mängden otillåten användning av par-

keringstillstånd ökat, vilket i sin tur har medfört negativa konsekvenser för rörelse-

hindrade som är i behov av parkeringsplatser. Något som är viktigt att ta med i beak-

tande är också att ett parkeringstillstånd syftar till att främja den rörelsehindrades till-

gänglighet i samhället och är inte en ekonomisk förmån. 

Den samlade bedömningen är att avgiftsbefria kommunala parkeringar för rörelse-

hindrade har en relativt liten betydelse eftersom Järfälla kommun idag enbart har två 

avgiftsbelagda kommunala parkeringsplatser för rörelsehindrade.  


