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§ 97 Dnr 2019-00520  
 
Motion om att införa avgiftsfria parkeringsplatser i 
Karlskoga centrum 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Bäckman (SD) har lämnat in en motion om att utreda möjligheterna 
att införa avgiftsfria parkeringsplatser i Karlskoga centrum i syfte att 
gynna centrumhandeln. Bäckman (SD) föreslår i samma motion att det 
även ska utredas hur parkeringar för näringsidkare i Karlskoga centrum 
ska lösas. Motionen väcktes i kommunfullmäktige den 10 december 2019 
§ 194. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har berett frågan vid sitt sammanträde den 9 
februari 2021 § 17 och föreslår att motionens del om avgiftsfri parkering 
inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd, med hänvisning till det redan 
pågående ärendet kring avgiftsfri parkering i centrum. Vidare föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden att motionens andra del avseende parkering 
för näringsidkare avslås då problematiken är ringa.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden den 9 februari 2021 § 
17 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 januari 2021 
Motion om att införa avgiftsfria parkeringsplatser i Karlskoga centrum  
 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avseende 
avgiftsfria parkeringar inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd mot 
bakgrund av att det redan pågår ett ärende om avgiftsfri parkering i 
centrum. 
 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå den del av 
motionen som avser utredning av parkering för näringsidkare. 

 

Yrkanden 
Patrik Nyström (SD) yrkade bifall till motionen.  
 
Daniel Ekelund (MP) och Maria Nyberg (V) yrkade avslag av motionen.  
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Propositionsordning 
Ordförande ställde samhällsbyggnadsnämndens förslag mot Patrik 
Nyströms (SD) bifallsyrkande och Daniel Ekelunds (MP) och Maria 
Nybergs (V) avslagsyrkande under proposition. Ordförande fann att 
kommunstyrelsen beslutade enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.  
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att 
motionen avseende avgiftsfria parkeringar inte ska föranleda någon 
ytterligare åtgärd mot bakgrund av att det redan pågår ett ärende om 
avgiftsfri parkering i centrum. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige avslå den 
del av motionen som avser utredning av parkering för näringsidkare. 
 

Reservationer 
Patrik Nyström (SD) och Daniel Ekelund (MP) reserverade sig mot 
beslutet till förmån för egna yrkanden.  
 
 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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SBN § 17  Dnr 2020-00039  
 
Motion om att införa avgiftsfria parkeringsplatser i 
Karlskoga centrum 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Bäckman(SD) har lämnat in en motion om att utreda möjligheterna 

att införa avgiftsfria parkeringsplatser i Karlskoga centrum i syfte att 

gynna centrumhandeln. Bäckman (SD) föreslår i samma motion att det 

även ska utredas hur parkeringar för näringsidkare i Karlskoga centrum 

ska lösas.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 10 november 2020 

(SBN §122) att införa avgiftsfri parkering i Karlskoga centrum under 

förutsättning att nämnden kompenseras ekonomiskt. För att kunna införa 

avgiftsfrihet behöver även tidigare beslut om avgiftsfri timme, beslutat i 

KF 2018-06-19 (§ 100), upphävas, vilket nämnden också föreslog. 

Ärendet återremitterades till Samhällsbyggnadsnämnden från 

Kommunstyrelsen för att förtydliga de ekonomiska konsekvenserna 

innan beslut i Kommunfullmäktige fattas. Med anledning av pågående 

ärende i samma syfte som motionären anger, föreslås att motionen inte 

ska föranleda någon ytterligare åtgärd i avseendet avgiftsfri parkering.  

 

Avseende utredning av parkering för näringsidkare i Karlskoga centrum 

bedöms inte problemet vara så stort att en särskild utredning behövs. 

Fastighetsägare som hyr ut lokaler ansvarar i första hand för att tillgodose 

parkeringsbehov för eventuella fordon kopplade till den verksamhet som 

hyr lokal. I enstaka fall har problem uppstått och då har 

samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med berörd aktör kunnat lösa 

dennes specifika behov. För den som i sitt yrke har en serviceutrustad bil, 

eller transporterar gods, och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser 

i centrum, kan näringsidkaren få tillstånd för så kallad nyttoparkering. 

För personalens parkeringsbehov finns större allmänna parkeringar 

lämpade för de som arbetar i centrum både på Bastugatan och längs 

Loviselundsvägen. Även fastighetsägaren till takparkeringen på galleria 

Kulan hyr ut parkeringar månadsvis. 

 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 januari 2021 

 Motion om att införa avgiftsfria parkeringsplatser i Karlskoga centrum   
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Yrkanden 
 Mika Takamäki (S) yrkade avslag.    

 

Propositionsordningar 
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag och Mika 

Takamäki (S) yrkande om avslag och fann att nämnden beslutade enligt 

förvaltningens förslag.     

 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att 

motionen avseende avgiftsfria parkeringar inte ska föranleda någon 

ytterligare åtgärd mot bakgrund av att det redan pågår ett ärende om 

avgiftsfri parkering i centrum. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att 

avslå den del av motionen som avser utredning av parkering för 

näringsidkare då problematiken är ringa.    

 

 

 

Reservationer 
Mika Takamäki (S) reserverade sig mot beslutet.    

 

 

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

Motion om att införa avgiftsfria parkeringsplatser i 
Karlskoga centrum 

Sammanfattning 

Peter Bäckman(SD) har lämnat in en motion om att utreda möjligheterna 

att införa avgiftsfria parkeringsplatser i Karlskoga centrum i syfte att 

gynna centrumhandeln. Bäckman (SD) föreslår i samma motion att det 

även ska utredas hur parkeringar för näringsidkare i Karlskoga centrum 

ska lösas.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 10 november 2020 

(SBN §122)  att införa avgiftsfri parkering i Karlskoga centrum under 

förutsättning att nämnden kompenseras ekonomiskt. För att kunna införa 

avgiftsfrihet behöver även tidigare beslut om avgiftsfri timme, beslutat i 

KF 2018-06-19 (§ 100), upphävas, vilket nämnden också föreslog. 

Ärendet har nu återremitteras till Samhällsbyggnadsnämnden från 

Kommunsstyrelsen för att förtydliga de ekonomiska konsekvenserna 

innan beslut i Kommunfullmäktige fattas. Med anledning av pågående 

ärende i samma syfte som motionären anger, föreslås att motionen inte 

ska föranleda någon ytterligare åtgärd i avseendet avgiftsfri parkering.  

 

Avseende utredning av parkering för näringsidkare i Karlskoga centrum 

bedöms inte problemet vara så stort att en särskild utredning behövs. 

Fastighetsägare som hyr ut lokaler ansvarar i första hand för att tillgodose 

parkeringsbehov för eventuella fordon kopplade till den verksamhet som 

hyr lokal. I enstaka fall har problem uppstått och då har 

samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med berörd aktör kunnat lösa 

dennes specifika behov. För den som i sitt yrke har en serviceutrustad bil, 

eller transporterar gods, och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser 

i centrum, kan näringsidkaren få tillstånd för så kallad nyttoparkering. 

För personalens parkeringsbehov finns större allmänna parkeringar 

lämpade för de som arbetar i centrum både på Bastugatan och längs 

Loviselundsvägen. Även fastighetsägaren till takparkeringen på galleria 

Kulan hyr ut parkeringar månadsvis. 

 

 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 januari 2021 

 Motion om att införa avgiftsfria parkeringsplatser i Karlskoga centrum  



 

Tjänsteskrivelse 

2021-01-22 

2(2) 

SBN 2020-00039  

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige att motionen avseende avgiftsfria 

parkeringar inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd mot 

bakgrund av att det redan pågår ett ärende om avgiftsfri parkering 

i centrum. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå den del av motionen som avser 

utredning av parkering för näringsidkare då problematiken är 

ringa.    

 

 

 

 

Åkerlund Eleonore 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige  
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Motion till fullmäktige i Karlskoga att införa avgiftsfria parkeringsplatser i 

Karlskoga centrum. 

Karlskoga är en av få kommuner i Örebro län som tillämpar avgifter för 

parkeringar. Att ha avgiftsbelagda parkeringar i Karlskoga centrum slår väldigt 

orättvist mot de näringsidkare som bedriver handel där. 

Idag har vi flera stora handelsområden i kommunen där det erbjuds avgiftsfria 

parkeringsmöjligheter. Således har vi en väldigt orättvis fördelning av 

möjligheterna att utveckla de företag som väljer att etablera och driva sina 

handelsföretag i kommunen. 

För att lyfta centrumhandeln i Karlskoga föreslår vi fullmäktige i Karlskoga 


besluta: 


Att utreda möjligheterna att införa avgiftsfria parkeringar i Karlskoga 


kommun. 


Att utreda hur parkeringar för näringsidkare i Karlskoga centrum ska lösas. 

Sverigedemokraterna i Karlskoga 

Peter Bäckman 

?e:r-.--/3~(k:'~ 
Patrik Nyström 

~/rJ~/~,~-
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