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Dnr KS 2019/573

§7

Höjning av högsta tim- och dygnsavgift vid
uttag av parkeringsavgift i Haninge, för
antagande

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har 2019-11-20, § 186 beslutat föreslå
kommunfullmäktige besluta att den nuvarande gränsen för högsta
parkeringsavgift höjs till 25 kronor per timme. Maxtaxan per dygn
föreslås vara 300 kronor per dygn.
I Haninge finns det för närvarande avgiftsbelagd parkering på
kommunala parkeringsplatser på allmän mark som regleras med
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.
Stadsbyggnadsnämnden föreslår således att högsta parkeringsavgift
ändras från 10 kronor per timme till 25 kronor per timme, inklusive
moms. Avsikten är inte att tillämpa maxbelopp omedelbart utan att
avgifterna gradvis justeras uppåt för att behålla den trafikreglerande
effekten av avgiftsuttaget.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget och
föreslår att gränsen för nuvarande högsta parkeringsavgift höjs i
enlighet med stadsbyggnadsnämndens förslag och att
stadsbyggnadsnämnden bemyndigas att upp till angivet maxbelopp
besluta om parkeringsavgifternas tillämpning på allmän plats i
Haninge kommun.
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Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-11-20, § 186
- Kommunfullmäktiges beslut 2013-02-04, § 8
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Maximalt belopp för parkeringsavgift på sådana allmänna
platser som kommunen upplåter för parkering ska vara 25
kronor per timme inklusive moms. Maxtaxan per dygn ska vara
300 kronor.
2. Stadsbyggnadsnämnden bemyndigas att upp till angivet
maxbelopp besluta om parkeringsavgifternas tillämpning på
allmän plats i Haninge kommun.
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.
Sven Gustafsson (M) begär votering.
Voteringsproposition: Den som vill bifalla
kommunalrådsberedningens förslag röstar JA. Den det ej vill röstar
NEJ. Vinner NEJ har kommunstyrelsen bifallit det egna förslaget
från Moderaterna och Sverigedemokraterna.
Upprop:
Tobias Hammarberg (L) JA
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Göran Svensson (S) JA
Maria Fägersten (S) JA
Annett Haaf (S) JA
Ann-Christine Erlandsson (S) JA
Petri Salonen (C) JA
Martin Strömvall (KD) JA
Samuel Skånberg (V) JA
Sven Gustafsson (M) NEJ
Linus Björkman (M) NEJ
Michael Fridebäck (M) NEJ
Alexandra Anstrell (M) NEJ
Christian Lindefjärd (SD) NEJ
Lage Öhlund (-) NEJ
Meeri Wasberg (S) JA
9 JA, 6 NEJ.
Med 9 JA och 6 NEJ finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Maximalt belopp för parkeringsavgift på sådana allmänna
platser som kommunen upplåter för parkering ska vara 25
kronor per timme inklusive moms. Maxtaxan per dygn ska vara
300 kronor.
2. Stadsbyggnadsnämnden bemyndigas att upp till angivet
maxbelopp besluta om parkeringsavgifternas tillämpning på
allmän plats i Haninge kommun.
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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

