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Dnr KS 2019/519

§6

Höjning av felparkeringsavgifter, för
antagande

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har 2019-10-23 § 163 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att de nuvarande felparkeringsavgifterna höjs.
Högre felparkeringsavgift ska verka för bättre regelefterlevnad och
trafiksäkerhet.
Nuvarande felparkeringsavgifter är 450 kr respektive 700 kr
beroende på typ av felparkeringsförseelse. 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.
Med en sådan höjning bedöms felparkeringsavgifternas storlek
bättre avspegla graden av försumlighet vid felparkering av fordon.
En höjning innebär också en jämnare avgiftsnivå jämfört med
andra kommuner i länet.
Ärendet har remitterats till Polismyndigheten som ställer sig positiv
till den föreslagna differentieringen.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget och
föreslår att felparkeringsavgifterna höjs i enlighet med
stadsbyggnadsnämndens förslag.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-10-23 § 163
- Tjänsteskrivelse 2019-09-20 – Förslag till höjning av
felparkeringsavgifter
- Remissvar från Polismyndigheten 2019-08-28 – Svar på remiss
avseende förslag till differentierade beloppsgränser för
parkeringsanmärkningar inom Haninge kommun
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-09 § 9
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Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
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 uppställning av fordon
fastställs till 700kr (nivå mellan).
3. Felparkeringsavgift för mindre störande uppställning fastställs
till 500 kr (nivå låg).
4. Ändringarna gäller från och med 2020-03-01.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-09 § 9 upphör att gälla
från samma datum.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna
(bilaga).
Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till eget förslag från
Sverigedemokraterna (bilaga).
Meeri Wasberg (S) föreslår att de likalydande förslagen från
Moderaterna och Sverigedemokraterna behandlas som ett
gemensamt förslag, vilket de båda partierna godkänner.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag och det egna förslaget från
Moderaterna och Sverigedemokraterna. Ordföranden ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
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 uppställning av fordon
fastställs till 700kr (nivå mellan).
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3. Felparkeringsavgift för mindre störande uppställning fastställs
till 500 kr (nivå låg).
4. Ändringarna gäller från och med 2020-03-01.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-09 § 9 upphör att gälla
från samma datum.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) och Christian Lindefjärd (SD)
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Stadsbyggnadsnämnden
För kännedom:

Utdragsbestyrkande

