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Bakgrund
Trafiknämnden har fått en motion (2015:58) från Lotta Edholm (L)
om att återta diplomatparkeringar vid obetalda p-böter på remiss
från kommunstyrelsen. Remisstiden sträcker sig till den 31 maj
2016. Motionen bifogas.

Trafikkontoret
Tillstånd
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 260 94
Växel 08-508 272 00
jarina.edlund@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

Motionens innehåll
I motionen framförs i huvudsak följande. Vissa beskickningar har
ådragit sig ett större antal parkeringsböter som de systematiskt
underlåtit att betala. År 2015 uppgick felparkeringsavgifterna för
diplomaterna till nästan en miljon kr. De tre länderna som har störst
parkeringsskuld är Turkiet med 180 000 kr, Azerbajdzjan med
117 000 kr samt Ryssland med 110 000 kr. På grund av regler som
gäller för diplomatisk personal kan staden inte kräva in dessa
utestående felparkeringsavgifter.
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Mot bakgrund av detta föreslås att Stockholms stad varje år ser över
utestående felparkeringsavgifter på fordon tillhörande
beskickningar och därefter återtar de särskilda platser som upplåtits
till beskickningar som vid genomgången har obetalda
felparkeringsavgifter.
Trafikkontorets synpunkter
Genom SFS 2010:221 med ikraftträdande den 1 maj 2010 infördes
en bestämmelse i 10 kap 2 § trafikförordningen som innebär att
kommuner har befogenhet att med stöd av lokala trafikföreskrifter
reservera högst tre parkeringsplatser för varje utländsk beskickning
i anslutning till beskickningens kansli eller residens. Detsamma
gäller parkeringsplatser för konsulat som förestås av en
karriärkonsul samt sådana internationella organ som avses i 4 §
lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
Idag finns det 131 beskickningsplatser inom Stockholms stad. Även
om trafikkontoret reserverar parkeringsplatser i anslutning till
beskickningens kansli händer det att de är upptagna av felparkerade
bilar. Det kan ta upp till fyra dagar att bärga bort felparkerade bilar
från beskickningsplatser enligt lagen och förordningen om flyttning
av fordon i vissa fall. I dessa fall måste utländska beskickningar
hitta alternativa parkeringsplatser i konkurrens med andra
trafikanter.
Kontoret anser självklart att det är beklagligt att vissa utländska
beskickningar inte respekterar gällande parkeringsbestämmelser och
att de inte betalar sina parkeringsanmärkningar. Att
parkeringsanmärkningar inte är betalda är dock inte skäl till att
upphäva den lokala trafikföreskriften och ta bort den reserverade
platsen. Ett beslut att ta bort/eller inte lägga ut parkeringsplatser ska
motiveras utifrån trafiksäkerhet och tillgänglighet, platsens
utformning m.m.
Kontorets beslut om lokala trafikföreskrifter går att överklaga i två
instanser, till Länsstyrelsen i Stockholms län som första instans och
i andra instans Transportstyrelsen. Bedömningen ska vara likvärdig
och rättssäker. I sammanhanget kan vidare nämnas att det inte heller
är olagligt att felparkera. Parkeringsanmärkningen är en avgift som
tas ut vid felparkering och inte böter som det ofta kallas.
Kontoret bedömer mot bakgrund av ovanstående att en lagändring
är nödvändig för att uppnå det som föreslås i motionen.
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Trafikkontorets förslag
Kontoret föreslår att trafiknämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Slut
Bilagor
1. Motion (2015:58) om att återta diplomatparkeringar vid obetalda
p-böter
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