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Motion om gratis parkering för miljöbilar!
Ylva Strutz, för folkpartiet liberalerna, anför följande i motion.
Vi gör mycket i vår stad för att stimulera och underlätta miljövänliga sätt att
transportera oss. Många förbättringar har skett och sker inom Luleå Lokaltrafik AB. Gående och cyklande prioriteras i snösvängen. Bilpooler och cykel
dito har införts i kommunen. Vi underlättar för att parkera våra cyklar. Och så
vidare. Viktiga åtgärder som vi ska fortsätta med.
Men bilen är och kommer att förbli en omistlig del av vårt sätt att transportera
oss. Och då är det viktigt att prioritera och också förändra bilismen mot ett
mer miljövänligt stuk.
Regeringen har nu infört stimulansavdrag för att fler ska investera i miljöbilar.
Att få människor i Norrbotten och Luleå att anamma det är särskilt angeläget
eftersom vår bilpark är äldre än snittet i riket och därmed förmodligen mer
miljöovänlig.
Att köpa en miljöbil är en investering för framtiden och framtida generationer.
Som en morot för dem som investerat i en miljöbil bör det införas gratis parkering inom Luleå kommun för dessa bilar.
I Stockholm och Göteborg finns en modell där miljöbilar har gratis parkering.
Malmö är också på väg att införa det.
Eftersom Luleå också på sitt sätt är en ”storstad” och med en önskan om att
framstå som ledande på miljöområdet tycker vi att iden borde prövas även
här.
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Förvisso tror vi fortfarande på ett system med någon form av P-skiva – vilket
vi inte fått gehör för. Men så länge vi har det system vi har tycker vi att det
kan användas enligt ovan – i miljöns tjänst.
Vi föreslår därför att
Kommunfullmäktige beslutar att införa ett system där miljöbilar får gratis
parkering på kommunens parkeringsplatser.
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
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