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Justerade taxor för nyttokort samt avgifter för handläggning av undantag från
bestämmelser i Trafikförordning och lokala trafikföreskrifter
STK-2018-1121
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om att kommunfullmäktige fastställer nya handläggningsavgifter
samt taxa för så kallade nyttokort i enlighet med vad som redovisas i ärendet. Stadskontoret
förordar att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige fastställer avgifter för handläggning av undantag från bestämmelser i
Trafikförordningen och Lokala föreskrifter i enlighet med de nivåer som redovisas i ärendet
att gälla från och med den 3 juni 2019.
2. Kommunfullmäktige fastställer taxan för nyttokort i enlighet med de nivåer som redovisas i
ärendet att gälla från och med den 3 juni 2019.
Beslutsunderlag



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-26
Kommunstyrelsen 2019-04-03
Kommunfullmäktige 2019-04-25
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ärendet

Handläggning av undantag för färd och parkering
Tekniska nämnden har gjort bedömningen att det finns ett behov av att införa
handläggningsavgifter vid ansökningar om undantag för färd och parkering. Ansökningarna
bedöms öka i antal.

SIGNERAD

2019-03-22

Enligt gällande lagstiftning (Trafikförordningen och Lokala trafikföreskrifter meddelade med
stöd av den) är det kommunen (tekniska nämnden) som prövar ansökningar om undantag från
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bestämmelserna.
Tekniska nämnden äger vidare laglig rätt att ta ut avgifter av sökandena. Avgifterna och
grunderna för deras beräkning ska anges i en taxa beslutad av kommunfullmäktige och de får
inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnader i ärendetypen.
Kostnaderna för handläggning av ansökningar om undantag för färd och parkering har
beräknats till 250 kronor per ansökningstillfälle.
Handläggningsavgifter för specialtransporter för tunga, höga och breda transporter
Gällande handläggningsavgifter för de här typerna av transporter beslutades senast 2009.
Tekniska nämnden föreslår nu en höjning av dessa med mellan 100 – 150 kronor, vilket är i
paritet med nu gällande rekommendationer.
Nyttokort
Ett nyttokort berättigar innehavaren att parkera nära tillfälliga arbetsplatser. Det är avsett för till
exempel hantverkare eller liknande vid yrkesmässig verksamhet – inte för persontransporter.
Nyttokort kan köpas som gäller från en dag (för närvarande 250 kronor) upp till ett år (för
närvarande 8 750 kronor).
Kommunfullmäktige har medgett att tekniska nämnden räknar upp avgiften i enlighet med
konsumentprisindex (KPI) men senast så skedde var 2010.
Det föreslås nu att taxan uppräknas så att den motsvarar uppräkning enligt KPI per 2018.
Avgiften för ett endagskort föreslås därför höjas med 25 kronor till 275 kronor och för årskortet
med 600 kronor till 9 350 kronor.
Ytterligare och närmre detaljer framgår av tekniska nämndens handlingar i ärendet.
Stadskontorets bedömning

Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen delar tekniska nämndens bedömning. Föreslaget är
skäligt och det förordas att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
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