Dnr: SBN 253/2014

Förslag till höjning av felparkeringsavgifter
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning
Det är upp till varje kommun att, inom de ramar som regeringen bestämmer,
fastställa storleken på den felparkeringsavgift som ska tas ut för de förseelser
som sker inom kommunen. Enligt nuvarande beloppsram får felparkeringsavgiften fastställas till lägst 75 kr och högst 1000 kr.
Haninge kommuns avgifter för felparkering bestäms av beslut fattade av
kommunfullmäktige 2008-09-08, § 181; 2004-08-10, § 59 och 1995-12-11 §
218. Nuvarande felparkeringsavgifter är 650 kr, 550 kr samt 350 kr beroende
på förseelsetyp.
Stadsbyggnadsnämnden har sett över nivån på felparkeringsavgifterna och
gått igenom andra kommuners avgifter och föreslår en höjning av felparkeringsavgifterna för att hamna på samma nivå som grannkommunerna. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att de två högre nivåerna på 650 och 550 kr slås
ihop till en och höjs till 700 kr samt att den lägre nivån på 350 kr höjs till 450
kr. En sådan höjning innebär att Haninge kommuns felparkeringsavgifter
skulle ligga på samma nivå som i Huddinge kommun och Tyresö kommun.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
En höjning av avgifterna leder enligt stadsbyggnadsnämndens bedömning troligtvis till ökad regelefterlevnad och därmed ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet
och framkomlighet då det blir mer motiverat att följa gällande trafikregler/parkeringsregler. Kommunstyrelseförvaltningen har därför inget att erinra
mot stadsbyggnadsnämndens förslag till höjning av felparkeringsavgifter.
Underlag för beslut
-

Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-10-22, § 150
Kommunfullmäktiges beslut 2008-09-08, § 181
Kommunfullmäktiges beslut 2004-05-10, § 59
Kommunfullmäktiges beslut 1995-12-11, § 218

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
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1. Felparkeringsavgift för trafikfarlig eller hindrande uppställning av fordon
samt kraftigt störande uppställning av fordon fastställs till 700 kr (nivå
hög).
2. Felparkeringsavgift för mindre störande uppställning fastställs till 450 kr
(nivå låg).
3. Ändringarna av avgifterna ska gälla från och med andra månadsskiftet
efter att kommunfullmäktige tagit beslut om ändringarna.
4. Samtidigt upphävs 1:a punkten i kommunfullmäktiges beslut från 2008-0908, § 181, beslut 2004-05-10, § 59 samt beslut 1995-12-11, § 218.

Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelseberedningens förslag.
Martina Mossberg (M) yrkar bifall till gemensamt förslag från (M), (FP) och
(KD).
Marie Litholm (KD) yrkar bifall till gemensamt förslag från (M), (FP) och (KD).
Tobias Hammarberg (FP) yrkar bifall till gemensamt förslag från (M), (FP) och
(KD).
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; kommunstyrelseberednings och förslaget från (M), (FP) och (KD). Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelseberedningens förslag.
Martina Mossberg (M) begär votering.
Voteringsproposition: Den som vill bifalla kommunstyrelseberedningens förslag röstar JA. Den det ej vill röstar NEJ. Om NEJ vinner har kommunstyrelsen bifallit det gemensamma förslaget från (M), (FP) och (KD).
Upprop:
Petri Salonen (C ): JA
Göran Svensson (S): JA
Maria Fägersten (S): JA
Mikko Svensson (S): JA
Barbro Nordgren (S): JA
Annica Hjerling (MP): JA
Mehmet Coksürer (MP): JA
Martina Mossberg (M): NEJ
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Alexandra Anstrell (M): NEJ
Michael Fridebäck (M): NEJ
Tobias Hammarberg (FP): NEJ
Pia Lublin (FP): NEJ
Marie Litholm (KD): NEJ
Kennerth Valtersson (SD): AVSTÅR
Meeri Wasberg (S): JA
Åtta JA, sex NEJ, en AVSTÅR.
Med åtta JA, sex NEJ och en AVSTÅR finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kommunstyrelseberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Felparkeringsavgift för trafikfarlig eller hindrande uppställning av fordon
samt kraftigt störande uppställning av fordon fastställs till 700 kr (nivå
hög).
2. Felparkeringsavgift för mindre störande uppställning fastställs till 450 kr
(nivå låg).
3. Ändringarna av avgifterna ska gälla från och med andra månadsskiftet
efter att kommunfullmäktige tagit beslut om ändringarna.
4. Samtidigt upphävs 1:a punkten i kommunfullmäktiges beslut från 2008-0908, § 181, beslut 2004-05-10, § 59 samt beslut 1995-12-11, § 218.
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Michael Fridebäck, samtliga (M),
Tobias Hammarberg (FP), Pia Lublin (FP) och Marie Litholm (KD) reserverar
sig mot beslutet.

Under överläggningar i kommunfullmäktige yrkar Göran Svensson (S) bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Joachim Krylborn (KD),
Sven Gustafsson (M), Tobias Hammarberg (FP), Eva Manners (SD), Kennerth
Valtersson (SD) och Kristoffer Eriksson (M) bifall till kommunstyrelsens förslag
i punkt 3 och 4 samt bifall till ett gemensamt eget förslag från Moderaterna,
Folkpartiet och Kristdemokraterna i punkt 1 och 2 enligt följande.
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1. Felparkeringsavgift för trafikfarlig eller hindrande av uppställning av fordon samt kraftigt störande av uppställning av fordon (nivå hög) fastställs till 900 kronor.
2. Felparkeringsavgift för mindre störande uppställning (nivå låg) fastställs
till 300 kronor.
Anna Ragnar (MP) yrkar bifall till det gemensamma egna förslaget från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna avseende punkt 1 samt bifall till
kommunstyrelsens förslag avseende punkt 2-4.
Mattias Bernhardsson (RS) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag avseende
punkt 1 samt bifall till eget förslag avseende punkt 2 enligt följande.
2. Felparkeringsavgift för mindre störande uppställning fastställs till 350
kronor, d v s dagens nivå.
Kommunfullmäktige behandlar de olika beslutspunkterna var och en för sig.
Beslutspunkt 1
Två förslag föreligger: Kommunstyrelsens samt det gemensamma förslaget
från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutspunkt 2
Tre förslag föreligger: Kommunstyrelsens, det gemensamma förslaget från
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna samt förslaget från Rättvisepartiet Socialisterna.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutspunkt 3
Ett förslag föreligger: Kommunstyrelsens
Ordföranden konstaterar att endast ett förslag föreligger och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutspunkt 4
Ett förslag föreligger: Kommunstyrelsens
Ordföranden konstaterar att endast ett förslag föreligger och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Felparkeringsavgift för trafikfarlig eller hindrande uppställning av fordon
samt kraftigt störande uppställning av fordon fastställs till 700 kr (nivå
hög).
2. Felparkeringsavgift för mindre störande uppställning fastställs till 450 kr
(nivå låg).
3. Ändringarna av avgifterna ska gälla från och med andra månadsskiftet
efter att kommunfullmäktige tagit beslut om ändringarna.
4. Samtidigt upphävs 1:a punkten i kommunfullmäktiges beslut från 2008-0908, § 181, beslut 2004-05-10, § 59 samt beslut 1995-12-11, § 218.
Martina Mossberg, Michael Fridebäck, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson,
Sedat Dogru, Sara Sixten Karlberg, Marin Tomic, Marietta de PourbaixLundin, Joakim Goding, Natasha Ringblom, Kristoffer Eriksson, Pernilla Kjellin, Mats Mattsson, Birgitta Karlfeldt, Daniel Lassnäs, Mikael Kjellin och Kjell
Larsson – samtliga (M) – Tobias Hammarberg, Jeanette Hellmark, Peter Olevik Dunder och Pia Lublin – samtliga (FP) – Joachim Krylborn och Marie Litholm – båda (KD) – reserverar sig mot beslutet avseende punkterna 1-2.
Mattias Bernhardsson och Sanna Tefke – båda (RS) – reserverar sig mot beslutet avseende punkt 2.

Expedieras: Akt
För verkställighet: Stadsbyggnadsförvaltningen
För kännedom: Stadsbyggnadsnämnden
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