Malmö stad

1 (2)

Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2019-05-29
Vår referens

Claes-Inge Wennström
Stadsjurist
claesinge.wennstrom@malmo.se

Justering av felparkeringsavgifter
STK-2019-693
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om kommunfullmäktiges godkännande av ett förslag till höjning av
högsta gällande felparkeringsavgift. Denna och övriga felparkeringsavgifter har inte justerats
sedan 2010, då tekniska nämnden/trafiknämnden senast fattade beslut i frågan.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige fastställer högsta felparkeringsavgift till 1 300 kronor.
Beslutsunderlag







Gällande felparkeringsavgifter
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Förslag till nya felparkeringsavgifter
Tekniska nämnden beslut 190424 §117 med Reservation (M+C) och (SD)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190603 Felparkering

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-03
Kommunstyrelsen 2019-06-11
Kommunfullmäktige 2019-06-19
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Stadskontoret, kanslienheten
Ärendet

Syftet med felparkeringsavgifter är att söka tillse att parkeringsreglerna efterlevs och att de verkar
preventivt. Nuvarande avgifter härstammar från 2009 och 2010 justerades kategoriseringen av
olika typer av överträdelser.
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Kommunen har enligt lag rätt att fastställa parkeringsavgifter inom intervallet 75 kronor till som
högst 1 300 kronor. För närvarande finns en ”fyrgradig” skala med avgifter från 400 kronor till
1 000 kronor beroende på typ av felparkering. (400, 600, 800 och 1 000 kronor).
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Enligt tekniska nämnden behöver avgifterna höjas dels då det gått lång tid sedan föregående
justering (nio procent urholkning genom inflationen), dels då det föreligger ett ökat behov av
ordning och reda i trafiken. Det föreslås därför att avgifterna i den fyrgradiga skalan höjs med
200 kronor för de tre lägsta och 300 kronor för de allvarligaste felparkeringarna. (Föreslagna
avgifter blir således: 600, 800, 1 000 och 1 300 kronor).
En höjning av den högsta felparkeringsavgiften (från 1 000 kronor till 1 300 kronor) bör beslutas
av kommunfullmäktige, medan övriga justeringar ankommer på tekniska nämnden inom ramen
för uppdraget i nämndens reglemente att svara för trafik- och infrastrukturfrågor.
Vidare har tekniska nämnden beslutat ett antal ändringar vad gäller vilken nivå inom den
fyrgradiga skalan vissa typer av felparkeringar ska räknas till.
Närmare detaljer framgår av de av tekniska nämnden handlingarna i ärendet.
Stadskontoret gör ingen annan bedömning än den som tekniska nämnden gjort och förordar att
kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
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