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Motion om fri parkering för miljöbilar i Luleå
Erika Josbrandt, för kristdemokraterna, anför följande i motion.
Kristdemokraterna i Luleå anser att det är viktigt att vi jobbar för en bra miljö
för framtida generationer och vill därför satsa på miljöbilar. Nyligen klargjorde regeringen satsning där personer som köper en miljöbil får 10 000 kr i
bidrag. Nu vill vi spinna vidare på denna positiva satsning och erbjuda gratis
parkering för privatbilister som kör miljöbil i Luleå. Vi tror att det ger en
ytterligare sporre för folk att köpa miljövänligt då man står inför att inskaffa
en ny bil. Det skulle vara en tydlig och bra markering från Luleås politiker.
Den fria parkeringen skulle kunna lösas på olika sätt, till exempel genom ett
system liknande det Boden har med parkeringsskiva. Då kan miljöbilsägare få
en parkeringsskiva som ger fri parkering en begränsad tid eller genom att
man tillåter fri parkering i Luleås innerstad ett dygn. Detta bör tittas lite
närmare på men vår bedömning är att det finns fler fördelar än nackdelar med
systemet.
Definition av miljöbil:
• Konventionella bilar: Bensin- och dieselbilar med koldioxidutsläpp som
inte överstiger 120 gram/km.
•

Alternativbränsle bilar: Bilar som kan drivas med andra bränslen än
bensin eller diesel och som har en bränsleförbrukning som inte överstiger
0,92 liter bensin/mil, 0,84 liter diesel/mil eller 0,97 kubikmeter 0,97 kubikmeter gas/mil.

•

Elbilar: En personbil som tillhör miljöklass El och med elenergiförbrukning som inte överstiger 0,37 kilowattimmar/mil.
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Med anledning av ovanstående föreslår Kristdemokraterna i Luleå följande:
Att alla miljöbilar får en särskild parkeringsskiva eller motsvarande lösning
för möjlighet till gratis parkering.
Att kommunfullmäktige delegerar frågan till kommunstyrelsen för att lösa de
praktiska detaljerna med gratis parkering för miljöbilar inom tätortsområden i
kommunen.
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
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