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Ks § 14 

Tidsbegränsad avgiftsfri gatuparkering i Västerviks 

centrum 

Dnr 2017/241-514 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-20, § 239 att införa ett försök med 
korttidsparkering utan avgift på gatumark i centrala Västervik. Försöket utvärderades av 
kommunstyrelsens förvaltning och redovisades på kommunstyrelsens sammanträde den 
29 januari 2019. Förvaltningen lade till kommunstyrelsens sammanträde 11 februari 
2019 fram förslag till beslut i ärendet.  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-11, § 509 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsens förvaltning med uppdrag att ta fram en modell som är mer anpassad 
för pendling. 

Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 19 februari 2019 för sitt svar på 
återremissen och lämnar i skrivelse ett reviderat förslag till beslut enligt nedan. I en 
kompletterande skrivelse 25 februari 2019 redovisar förvaltningen även resultatet av en 
genomförd parkeringsanalys. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen 

besluta 

att från 1 januari 2019 permanenta avgiftsfri parkering med användning av p-skiva på 
gatuparkeringar inom parkeringsförbudsområdet i centrum, 

att differentiera den tillåtna parkeringstiden för gatuparkeringar inom 
parkeringsförbudsområdet i centrum med korta parkeringstider längs med Storgatan 
och längre tillåten parkeringstid för de gatuparkeringar som ligger längre ut från 
centrum och Storgatan, 

att införa parkeringsavgift under dagtid kl. 09-18 året runt vardagar (lördag och helgdag 
samt dag före helgdag avgiftsfri parkering) på parkeringarna vid Skeppsbron inklusive ny 
parkeringsyta invid kvarteret Magasinet, Garvaren, Järnvägsstationen, Fängelsetorget, 
Norra Hallströmsgatan, Gamla Kyrkogården, Stenhamra och Norra Strandvägen, 

att under en period av ett år på försök rabattera parkeringstaxan på parkeringarna vid 
Skeppsbron inklusive ny parkeringsyta invid kvarteret Magasinet, Fängelsetorget, Norra 
Hallströmsgatan, Gamla Kyrkogården, Stenhamra och Norra Strandvägen med 50 %,  

att månadsbiljetten (30 dagar för 500 kr) kompletteras med en biljett för 14 
kalenderdagar för 250 kr vilket ger mer frihet för de som parkerar att kunna variera 
behovet utifrån livssituationen. 
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Ks § 14 forts. 
 

Yrkanden 

Conny Tyrberg (C) yrkar bifall till liggande förslag med följande ändringar: 
 
att första att-satsen ändras till att från 1 januari 2019 permanenta avgiftsfri parkering 
under dagtid kl. 09-18 året runt vardagar med användning av p-skiva på 
gatuparkeringar inom parkeringsförbudsområdet i centrum, 
 
att femte att-satsen ändras till att månadsbiljetten (30 dagar för 350 kr) kompletteras 
med en biljett för en 14-dagarsperiod för 175 kr vilket ger mer frihet för de som parkerar 
att kunna variera behovet utifrån livssituationen. 
 
Harald Hjalmarsson (M) yrkar i första hand att ärendet ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för beslut och att det innan behandling i fullmäktige kompletteras 
med ett utlåtande från Västerviks Citysamverkan. 
 
Harald Hjalmarsson (M) yrkar i andra hand bifall till de två första att-satserna i 
kommunstyrelsens förvaltnings förslag och avslag till de tre sista att-satserna. 
 
Tommy Ivarsson (SD) yrkar bifall till Harald Hjalmarssons båda yrkanden. 
 
Mariann Gustafsson (V) yrkar bifall till Conny Tyrbergs yrkande med ändringen att 
följande mening tas bort i femte att-satsen: vilket ger mer frihet för de som parkerar att 
kunna variera behovet utifrån livssituationen. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först Harald Hjalmarssons (M) yrkande om ärendet ska hänskjutas 
till kommunfullmäktige för slutligt beslut mot att kommunstyrelsen ska fatta slutligt 
beslut och finner att kommunstyrelsen ska fatta slutligt beslut i ärendet. 
 
Omröstning begärs och ordföranden föreslår att de som röstar för att kommunstyrelsen 
har att fatta slutligt beslut i ärendet röstar ja och de som röstar för att 
kommunfullmäktige har att fatta slutligt beslut i ärendet röstar nej. 
 
Dan Nilsson (S), Malin Wimmerström (S), Sharad Bhatt (S), Conny Tyrberg (C), Anna 
Bodjo (MP) och Mariann Gustafsson (V) röstar ja. 
 
Harald Hjalmarsson (M), Jon Sjölander (M), Maud Ärlebrant (KD), Kenneth Hardy 
Axelsson (L) och Tommy Ivarsson (SD) röstar nej. 
 
Med sex (6) ja-röster mot fem (5) nej-röster beslutar kommunstyrelsen att 
kommunstyrelsen har att fatta slutligt beslut i ärendet. 
 
Ordföranden finner sedan att det finns två förslag som ställs mot varandra. Det första är 
Conny Tyrbergs (C) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag med  
ändringsyrkanden redovisade ovan vilket även innefattar Mariann Gustafssons (V) 
ändringsyrkande. 
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Ks § 14 forts. 
 
Det andra förslaget är Harald Hjalmarssons (M) yrkande om bifall till de två första att-
satserna i kommunstyrelsens förvaltnings förslag och avslag till de tre sista att-satserna. 
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag med Conny Tyrbergs (C) och 
Mariann Gustafssons (V) ändringsyrkanden.   
 

Kommunstyrelsen beslutar 

att från 1 januari 2019 permanenta avgiftsfri parkering under dagtid kl. 09-18 året runt 
vardagar med användning av p-skiva på gatuparkeringar inom 
parkeringsförbudsområdet i centrum, 
 
att differentiera den tillåtna parkeringstiden för gatuparkeringar inom 
parkeringsförbudsområdet i centrum med korta parkeringstider längs med Storgatan 
och längre tillåten parkeringstid för de gatuparkeringar som ligger längre ut från 
centrum och Storgatan, 
 
att införa parkeringsavgift under dagtid kl. 09-18 året runt vardagar (lördag och helgdag 
samt dag före helgdag avgiftsfri parkering) på parkeringarna vid Skeppsbron inklusive ny 
parkeringsyta invid kvarteret Magasinet, Garvaren, Järnvägsstationen, Fängelsetorget, 
Norra Hallströmsgatan, Gamla Kyrkogården, Stenhamra och Norra Strandvägen, 
 
att under en period av ett år på försök rabattera parkeringstaxan på parkeringarna vid 
Skeppsbron inklusive ny parkeringsyta invid kvarteret Magasinet, Fängelsetorget, Norra 
Hallströmsgatan, Gamla Kyrkogården, Stenhamra och Norra Strandvägen med 50 %,  
 
att månadsbiljetten (30 dagar för 350 kr) kompletteras med en biljett för en 14-
dagarsperiod för 175 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handlingar i ärendet: 
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 25 februari 2019 
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 februari 2019 
Kommunstyrelsens beslut 2019-02-11, § 509 
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 januari 2019 med bilaga Utvärdering av 
försök med p-skiva daterad 7 januari 2019. 
 
Expedieras till: 
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad 
Christer Ramström, enheten för samhällsbyggnad  


