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Dnr SBN 2019/437

§ 186 Förslag till höjning av högsta tim- och
dygnsavgift vid uttag av parkeringsavgift i
Haninge
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-13 om nuvarande högsta
parkeringsavgift som stadsbyggnadsförvaltningen kan besluta
genom delegation. Högsta beloppet är för närvarande 10 kronor per
timme och 100 kronor per dygn. Stadsbyggnadsförvaltningen
föreslår att denna gräns höjs till 25 kronor per timme och 300
kronor per dygn.
Förvaltningens synpunkter

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-13 om nuvarande högsta
parkeringsavgift som stadsbyggnadsförvaltningen kan besluta
genom delegation. Högsta beloppet är för närvarande 10 kronor per
timme och 100 kronor per dygn. Stadsbyggnadsförvaltningen
föreslår att denna gräns höjs till 25 kronor per timme och 300
kronor per dygn.
Det är viktigt med en god tillgänglighet till attraktiva målpunkter i
kommunen. Haninge kommun har parkeringsavgifter i
trafikordnade syfte med som mest 10 kr/tim. Trots den avgiften är
omsättningen på parkerade bilar för låg på parkeringsplatsen längs
Rudsjöterassen mellan kommunhuset och hotellet. Därför ser
stadsbyggnads-förvaltningen ett kommande behov av att höja
avgiften för att styra mot ett effektivare nyttjande av befintliga
parkeringsplatser.
Nuvarande högsta parkeringsavgift som
stadsbyggnadsförvaltningen kan besluta genom delegation är för
närvarande 10 kronor per timme och 100 kronor per dygn. På de
parkeringsplatser där en avgift tas ut har avgiften successivt
anpassats för att det trafikordnande syftet med avgifterna ska
upprätthållas.
I Haninge finns det för närvarande avgiftsbelagd parkering på
kommunala parkeringsplatser på allmän mark som regleras med
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lokala trafikföreskrifter i Handen, Brandbergen, Västerhaninge,
Vega, Söderby och på Dalarö. Parkeringsavgifter tillämpas även till
viss del på kommunens fastighetsmark där parkeringsavgifternas
nivå speglas av beloppen på den allmänna platsmarken.
Parkeringsavgifter på allmän mark är ett viktigt verktyg för att
ordna trafiken. Parkeringsavgifter på allmänna gator och
parkeringsplatser kommer behöva användas i större utsträckning i
en nära framtid allt eftersom Haninge förtätas och blir stad.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att nivån för delegationsbeslut
gällande parkeringsavgift ändras till högst 25 kronor per timme och
300 kronor per dygn, inklusive moms. Avsikten är inte att tillämpa
maxbeloppet omedelbart utan att ge stadsbyggnadsförvaltningen
möjlighet att gradvis justera avgifterna för att behålla den
trafikordnande effekten av avgiftsuttaget.
Underlag för beslut

-

Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-13.

Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att
maximalt belopp för parkeringsavgift på sådana platser som
kommunen upplåter för parkering ska vara 25 kr/timme
inklusive moms. Maxtaxan per dygn ska vara 300kr.
2. Kommunfullmäktige föreslås delegera till
stadsbyggnadsnämnden att besluta om belopp för
parkeringsavgift på sådana allmänna platser som kommunen
upplåter för parkering upp till beslutat maxbelopp.
3. För egen del beslutar stadsbyggnadsnämnden att delegera till
stadsbyggnadsförvaltningen att upp till angivet maxbelopp
besluta om parkeringsavgifternas tillämpning i Haninge
kommun.
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Överläggningar i trafik- och arbetsutskottet

Sven Gustafsson (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till
beslut.
Ordförande Petri Salonen (C) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Ordförande Petri Salonen (C) finner att det finns två förslag till
beslut och ställer förslagen mot varandra.
Ordförande Petri Salonen (C) finner att trafik- och arbetsutskottet
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden

1. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att
maximalt belopp för parkeringsavgift på sådana platser som
kommunen upplåter för parkering ska vara 25 kr/timme
inklusive moms. Maxtaxan per dygn ska vara 300kr.
2. Kommunfullmäktige föreslås delegera till
stadsbyggnadsnämnden att besluta om belopp för
parkeringsavgift på sådana allmänna platser som kommunen
upplåter för parkering upp till beslutat maxbelopp.
3. För egen del beslutar stadsbyggnadsnämnden att delegera till
stadsbyggnadsförvaltningen att upp till angivet maxbelopp
besluta om parkeringsavgifternas tillämpning i Haninge
kommun.
Reservation

Sven Gustafsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Överläggningar i stadsbyggnadsnämnden

Sven Gustafsson (M) yrkar avslag på trafik- och arbetsutskottets
förslag till beslut.
Harald Gärdek (V) yrkar bifall till att-sats 1 och 2. I att-sats 3 ska
texten lyda: För egen del beslutar stadsbyggnadsnämnden att
besluta om parkeringsavgifter över nuvarande maximalbelopp på
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10kr/timme 100 kr/dygn skall varje enskilt fall tas på
stadsbyggnadsnämndens sammanträden (bilaga).
Göran Svensson (S) yrkar avslag på Vänsterpartiets förslag.
Ordförande Petri Salonen (C) yrkar avslag på Vänsterpartiets
förslag.
Ordförande Petri Salonen (C) konstaterar att det finns tre förslag till
beslut:
Trafik- och arbetsutskottets förslag, avslagsyrkande från
Moderaterna och eget förslag från Vänsterpartiet vad gäller att-sats
3.
Ordförande Petri Salonen (C) ställer förslagen mot varandra och
finner att stadsbyggnadsnämnden besluter i enlighet med trafikoch arbetsutskottets förslag.
Sven Gustafsson (M) begär votering.
Propositionsordning 1

Ordförande finner att moderaternas förslag om avslag är motförslag
till huvudförslaget och föreslår följande proposition: De som röstar
att-sats 1-2 röster JA och de som röstar på avslag röstar NEJ.
Upprop

Göran Svensson (S) JA
Sven Gustafsson (M) NEJ
Gunnel Trelje (S) JA
Lennart Gran (L) JA
Patrik Romare (KD) JA
Harald Gärdek (V) JA
Nonna Karnova (M) NEJ
Peter Lindefjärd (S) NEJ
Petri Salonen (C) JA
Med 6 JA och 3 NEJ vinner förslaget om att nämnden beslutar i
enlighet med att-sats 1-2.
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Propositionsordning 2

Ordförande finner att moderaternas förslag om avslag är motförslag
till huvudförslaget och föreslår följande proposition: De som röstar
att-sats 3 röstar JA och de som röstar avslag röstar NEJ.
Upprop

Göran Svensson (S) JA
Sven Gustafsson (M) NEJ
Gunnel Trelje (S) JA
Lennart Gran (L) JA
Patrik Romare (KD) JA
Harald Gärdek (V) NEJ
Nonna Karnova (M) NEJ
Peter Lindefjärd (S) NEJ
Petri Salonen (C) JA
Med 5 JA och 4 NEJ vinner förslaget om att nämnden beslutar i
enlighet med att-sats 3.
Ordförande finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet
med trafik- och arbetsutskottets förslag.
Stadsbyggnadsnämndens beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att
maximalt belopp för parkeringsavgift på sådana platser som
kommunen upplåter för parkering ska vara 25 kr/timme
inklusive moms. Maxtaxan per dygn ska vara 300kr.
2. Kommunfullmäktige föreslås delegera till
stadsbyggnadsnämnden att besluta om belopp för
parkeringsavgift på sådana allmänna platser som kommunen
upplåter för parkering upp till beslutat maxbelopp.
3. För egen del beslutar stadsbyggnadsnämnden att delegera till
stadsbyggnadsförvaltningen att upp till angivet maxbelopp
besluta om parkeringsavgifternas tillämpning i Haninge
kommun.
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Reservationer

Sven Gustafsson (M), Nonna Karnova (M), Peter Lindefjärd (SD)
reserverar sig mot beslutet.
Harald Gärdek (V) reserverar sig mot beslutat vad gäller attsats 3.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Trafikenheten
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