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Nr 55. Motion av Pavel Gamov 
(SD) om lägre parkeringsavgifter i 
Uppsala 
KSN-2012-0463 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen med kommunstyrelsens 
föredragning i ärendet. 
 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V) reserverar sig till förmån för 
avslag på motionen. 
 
Uppsala den 6 mars 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Christopher Lagerqvist, Louise Lan-
derholm Bill (alla M), Cecilia Hamenius, Peter 
Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba 
Busch (KD), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Karin Ericsson (C), 
Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup 
(V). 
 
Ärendet 
Pavel Gamov (SD) yrkar i motion, väckt den 
27 februari 2012, att gatu- och samhällsmiljö-
nämnden ges i uppdrag att riva upp det 
aktuella beslutet från 2011 om att höja parke-
ringsavgifterna i Uppsala innerstad. Motionen 
återges i ärendets bilaga 1. 
 
 
 
 

 
Remissbehandling 
Ärendet har remitterats till gatu- och 
samhällsmiljönämnden (GSN). Nämnden anför 
att förslaget inte är förenligt med Uppsala 
kommuns mål att skapa en bättre gatumiljö i 
centrala Uppsala och avisar motionen. 
Ärendets bilaga 2. 
 
Föredragning 
I Uppsala kommuns översiktsplan (ÖP) 
framgår att ett av kommunens mål med trafik-
planeringen är att den marknadsandel som 
bilen som färdmedel idag har succesivt skall 
minska som en följd av åtgärder för att öka 
kollektivtrafikens konkurrenskraft. I ÖP fram-
går även att kommunens utvecklingsinriktning 
med avseende på innerstadens trafiksystem 
innebär att gaturummet skall prioriteras för 
varutransporter, cykelparkeringar och gåendes 
behov samt för vistelse.  
 
I linje med detta startade GSN under 2012 
arbetet med en parkeringspolicy, -riktlinjer och 
handlingsplan. Målet är att förbättra gatu-
miljön och bidra till näringslivets utveckling. 
Frågan om parkeringsavgifter bör prövas i det 
arbetet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till 
beslut. 
 
 






