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Avgifter för felparkering

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar fö5ande taxa för felparkeringsavgifter:
500 kronor för ej betald avgift eller överskriden parkeringstid,
750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud,
1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering på
handikapplatser utan tillstånd.

Taxan träder i kraft den 1 september 2016.

*

*

*

Sammanfattning av ärendet

Inom före detta Skaraborg samarbetar kommunerna i en rad trafikfrågor,
bland annat parkeringsfrågor. En aktuell fråga är felparkeringsavgifter som
hamnati fokus med anledning av att Mariestad och Gullspångs kommuneri
dag anlitar parkeringsvärdar från Skövde kommun tillsammans med Tibro
och Hjo. En enhetlig avgift skulle vara en förenkling i det praktiska arbetet för
parkeringsvärdarna. En samstämmighet bland kommunerna är också till
hjälp för Polismyndigheten i de fall då trafiksäkerheten kräver myndighetens
övervakning.

Förslaget är grupperat i tre avgiftsnivåer. Ju allvarligare överträdelse/förse-
else desto högre felparkeringsavgift. Överträdelser på platser där det råder
stannandeförbud, höjs till den högsta nivån. Förseelsen jämställs därmed med
felparkering i ruta avsedd för innehavare av parkeringskort för rörelsehind-
rad, PRH-kort. Beloppets storlek ligger kvar på 1000 kr.

Överträdelser på platser där det i botten råder parkeringsförbud, ligger kvar
på den mellersta nivån. Dock höjs avgiften för den mellersta nivån till 750
kronor. Detta för att skapa en större differens ned till den lägsta nivån.

Beloppet för den lägsta nivån föreslås bli 500 kronor. Förseelser inom denna
kategori handlar om överträdelser där det i grunden är tillåtet att parkera. De
nya nivåer på felparkeringsavgifter som gemensamt föreslagits i kommu-
nerna är 500, 750 samt 1000 kronor. Kommunerna inom MTG har idag nivå-
erna 400, 600 samt 1000 kronor.
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År 2009 gjordes senaste revideringen av felparkeringsavgifterna. En revide-
ring av taxan motiveras främst med att överträdelsens allvarlighetsgrad bör
harmonisera med beloppets storlek. I förlängningen bör detta avskräcka från
felparkering nära korsningar, övergångsställen eller på gång- och cykelvägar
med mera. Detta är nödvändigt för att kunna upprätthålla trafiksäkerhet och
framkomlighet på centrala gator inom Mariestad, Töreboda och Gullspångs
kommuner. Avgifterna bör vara samma för att skapa trovärdighet hos allmän-
heten. Avgifterna anpassas också till en ny blankett för felparkeringsavgifter
enligt trafikförordningen (1998:1276).

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll den 12 april 2016, § 84
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 94
Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 187

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och
Gullspång besluta om taxa för felparkeringsavgifter enligt fö5ande förslag:

500 kronor för ej betald avgift eller överskriden parkeringstid
750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud
1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering på
handikapplatser utan tillstånd

Den nya taxan föreslås träda i kraft den 1 september 2016.

*

*

*

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar fö5ande taxa för felparkeringsavgifter:

500 kronor för ej betald avgift eller överskriden parkeringstid,
750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud,
1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering på
handikapplatser utan tillstånd.

Taxan träder i kraft den 1 september 2016.

*

*

*

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Tekniska nämnden

Polismyndigheten
Ekonomikontoret

Administratör A. Andersson

Kommunsekreterarna
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