Eget förslag till KF 2020-02-10
§6 Höjning av felparkeringsavgifter, för antagande

Stadsbyggnadsnämnden har 2019-10-23 § 163 beslutat föreslå kommunfullmäktige att de nuvarande
felparkeringsavgifterna höjs. Högre felparkeringsavgift ska verka för bättre regelefterlevnad och
trafiksäkerhet. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att den lägre nivån delas upp i två nivåer, 500 kr och
700 kr, och att den nuvarande högsta nivån höjs till 900 kr. Nuvarande felparkeringsavgifter är 450 kr
respektive 700 kr beroende på typ av felparkeringsförseelse.
Moderaterna i Haninge välkomnar höjningen av den högsta nivån, men vi motsäger oss
differentisieringen samt höjningen av avgifter för de lägsta nivåerna. Den föreslagna avgiftshöjningen
för trafikfarlig eller hindrande uppställning av fordon är motiverad. Ett beteende som bidrar till
hindrande av utryckningsfordon eller olyckor ska inte accepteras. Därför föreslår vi en
felparkeringsavgift på 900 kronor i dessa fall.
När det kommer till differentisieringen anser Moderaterna i Haninge att denna kommer att skapa fler
komplicerade bedömningar vid överträdelser för enskilda parkeringsvakter. Exempelvis om en bil
som blockerar delar av en in- eller utfart, men inte så mycket att det inte går att åka in och ut ska nu
bedömmas om denna hamnar i den lägsta nivån eller mellan nivån. Vi anser att en till avgiftsnivå
skapar ytterligare problem vid bedömningar vid gränsfall mellan olika överträdelser som inte alltid är
tydliga.
Moderaterna i Haninge anser det samtidigt att det är orimligt att felparkeringsavgifter för mindre
lindriga trafikförseeler höjs. I flera fall handlar felparkeringar om lindriga förseelser exempelvis att en
person glömt att lägga fram p-skivan. Vi anser det varken rimligt eller nödvändigt att höja avgiften i
dessa fall och vi vill påminna om att avgifternas ska ha ett trafikreglerande syfte, inte fungera som en
kassako för kommunen.
Förslag till beslut:

1. Felparkeringsavgift för trafikfarlig eller hindrande uppställning av fordon samt kraftigt störande
uppställning av fordon fastställs till 900 kr (nivå hög).
2. Felparkeringsavgift för störande och mindre störande uppställning fastställs till 450 kr (nivå låg)

För Moderaterna

