
Protokollsutdrag  1 (1) 

Sammanträdesdatum  
2022-10-11  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 153 Ärendenummer KS2021/106 

Svar på medborgarförslag - Rabatt på parkering i 
centrum för dom som är anställda i Enköpings 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens beslutar att medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att anställda i Enköpings kommun som arbetar i centrum 
ska få rabatt på parkering i centrum har inkommit.  

Kommunledningsförvaltningens HR-avdelning har utrett ärendet och då tittat på 
förslaget utifrån dels gällande skatteregler såsom förmånsbeskattning men även 
utifrån en personalförmån för anställda i kommunen för att stärka 
arbetsgivarvarumärket och då som attraktiv arbetsgivare. Slutsatsen är att detta 
skulle vara en personalförmån som skulle bli föremål för förmånsbeskattning samt 
att arbetsgivaren då även skulle få betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Detta 
skulle innebära ökade kostnader för Enköpings kommun vilket det inte finns 
utrymme för i budget. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Enköpings kommun inte ger någon 
rabatt på parkering i centrum utifrån skattelagstiftningen vilken medför ökade 
kostnaderna för arbetsgivaren samt en förmånsbeskattning för den enskilda 
medarbetaren.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-28 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-03-15, § 29 
Medborgarförslag, 2021-02-11 

__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Linda Ahlsén 
0171-625240 
linda.ahlsen@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - rabatt på parkering i 
centrum för dom som är anställda hos Enköpings 
kommun 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås.  

Ärendet 

Bakgrund 
Ärendet har inkommit som ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 
anställda i Enköpings kommun som arbetar i centrum ska få rabatt på parkering i 
centrum. Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningens HR-avdelning har utrett ärendet och då tittat på 
förslaget utifrån dels gällande skatteregler såsom förmånsbeskattning men även 
utifrån en personalförmån för anställda i kommunen för att stärka 
arbetsgivarvarumärket och då som attraktiv arbetsgivare. Slutsatsen är att detta 
skulle vara en personalförmån som skulle bli föremål för förmånsbeskattning samt 
att arbetsgivaren då även skulle få betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Detta 
skulle innebära ökade kostnader för Enköpings kommun vilket det inte finns 
utrymme för i budget. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Enköpings kommun inte ger någon 
rabatt på parkering i centrum utifrån skattelagstiftningen vilken medför ökade 
kostnaderna för arbetsgivaren samt en förmånsbeskattning för den enskilda 
medarbetaren.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-28 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-03-15, § 29 
Medborgarförslag, 2021-02-11 
 
 
 
Linda Ahlsén 
HR-chef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Hannu Högberg  
Tf. kommundirektör  
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för kännedom  
Förslagsställaren, för kännedom 
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Paragraf 29 Ärendenummer KS2021/106 

Medborgarförslag - Rabatt på parkering i centrum för 
dom som är anställda hos Enköpings kommun 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.   

Beskrivning av ärendet 
Den 11 februari 2021 inkom ett medborgarförslag om rabatt på parkering i centrum 
för de som är anställda hos Enköpings kommun. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom  
Kommunstyrelsen, för åtgärd  



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
<noreply@sitevision.enkoping.se> 
Skickat: den 10 februari 2021 19:35
Till: Kommunledningsförvaltningen
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Rabatt på parkering i centrum för dom som är anställda hos
Enköpings kommun.

Motivering
Jag tycker det skulle finnas en rabatt på den nya
parkeringsavgiften för oss som är anställda på Enköpings kommun
och har arbete i centrum. 

Jag jobbar inom vård och omsorg, bor i Bredsand och har 3 barn
som går i förskola och skola. För mig är det inte möjligt att
åka kommunalt, att kliva av buss vid förskola och skola (som
inte ligger på samma ställe) och invänta nya avgångar för att
komma vidare går inte med dom busstider som finns. 

Tidigare har jag betalat ca 1000 kr för att kunna parkera vid
min arbetsplats nu kommer den nya summan att bli 4200 kr per
år. Att stå utanför stan och gå skulle innebära längre tid för
mina barn på förskola och fritids, om jag lyckas få en sådan
parkering. Känns tråkigt då jag idag gått ner i tid för att
mina barn ska få kortare dagar. 

Hoppas på att det ska gå att få någon ändring på detta, ett
samarbeta på något sätt.

Mvh 
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