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§ 37 Dnr TN 2021/000219-2

Svar på medborgarförslag nr 16/21 - Undantag för 
kravet om p-skiva på motorcykel

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden avslår medborgarförslag nr 16/21, Undantag för kravet på p-skiva på motorcykel.

Reservationer
Jan Johansson (SD) och Thomas Björklund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.

Ärendet
För att det ska vara rättvist för alla och för att vi ska kunna få en aktiv och livlig stad, föreslår 
Tekniska kontoret att Tekniska Nämnden beslutar om att fortsätta reglera parkeringen för motorcykel 
med parkeringsskiva.

2021-12-15 beslutade Tekniska nämnden om att reglera parkeringsplatserna för rörelsehindrade 
med parkeringsskiva, där parkeringen begränsas till tre timmar. Med anledning av att alla 
medborgare ska behandlas lika, oavsett fordonsslag och rörelseförmåga. 

Bakgrund
Tekniska kontoret har mottagit ett medborgarförslag om undantag för kravet på p-skiva på 
motorcykel. Förslagsställaren menar att det är svårt att sätta upp parkeringsskivan utan att den blir 
stulen eller bortblåst, vilket gör att kravet om en väl synlig p-skiva inte uppfylls.

Förslagsställaren påpekar även att många kommuner har undantagit motorcykeln från att ha 
parkeringsskiva.

Konsekvenser för barn och unga
Beslutet påverkar barn och unga från och med 15 år som har körkort för moped, respektive 16 år för 
motorcykel. 

Ärendets behandling
Medborgarförslag nr 16/21 – Undantag för kravet om p-skiva på motorcykel, har inkommit till
kommunen 2021-08-20.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-13 § 154 att medborgarförslaget skulle lämnas över till
tekniska nämnden för beslut och besvarande.

I ett tjänsteutlåtande från tekniska kontoret daterat 2022-03-22 föreslås att tekniska nämnden avslår 
medborgarförslag nr. 16/21, Undantag för kravet om p-skiva på motorcykel. 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår 2022-03-29 § 25 beslut enligt tekniska kontorets förslag. 
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§ 37 fortsättning

Dagens sammanträde
Jan Johansson (SD) och Thomas Björklund (C) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Ordföranden meddelar att arbetsutskottets beslutsförslag ska ställas mot Jan Johanssons (SD) och 
Thomas Björklunds (C) yrkande. Tekniska nämnden godkänner detta. 

Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att tekniska nämnden beslutar bifalla 
arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från TN 2021-12-15 § 118 - Tidsbegränsning av parkeringsplatser för 
rörelsehindrade
Medborgarförslag nr.16/21, Undantag för kravet om p-skiva på motorcykel
Kommunfullmäktige 2021-09-13 § 154
Tjänsteutlåtande tekniska kontoret 2022-03-22
Tekniska nämndens arbetsutskott 2022-03-29 § 25
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