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Förslag till ändrad grund för uttagande av avgift för
boendeparkering på offentlig plats
FÖRSLAG TILL BESLUT

Gatu- och fastighetskontoret föreslår, med överlämnande och åberopande av
detta tjänsteutlåtande, att gatu- och fastighetsnämnden beslutar att
1. föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till ändrad grund för
uttagande av avgift för boendeparkering på offentlig plats samt att
avgiften skall kunna tas ut som ett engångsbelopp per dygn, per månad,
per kvartal, per tertial, per halvår och per år,
2. för sin del – förutsatt bifall till fastställelseförslaget – godkänna
redovisat förslag till avgiftshöjning för boendeparkering,
3. den nya avgiften får börja tillämpas från den tidpunkt då åtgärderna
tekniskt kan genomföras.

Olle Zetterberg
Mikael Forkner
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SAMMANFATTNING
Nuvarande grund för uttagande av avgift för boendeparkering på offentlig
plats uppfyller inte de fordringar som bör uppställas med hänsyn till vad
som behövs för trafikens ändamålsenliga ordnande.
Kontoret föreslår att den formella avgiftsgrunden, dvs den högsta
avgiftsnivån, fastställs till 30 kr per dygn, 500 kr per månad, 1500 kr per
kvartal, 2000 kr per tertial, 3000 kr per halvår och 6000 kr per år.
Inom ramen för fullmäktiges beslut föreslår kontoret att dagens avgifter för
boendeparkering fastställs till 500 kr per månad och att dygnsavgiften skall
vara 30 kr per dygn.
UTLÅTANDE

En kommuns rätt att ta ut parkeringsavgifter grundas på lagen (1957:259)
om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats,
m.m. Däri stadgas bland annat att en kommun får ta ut en ersättning i form
av en avgift för rätten att parkera på sådana offentliga platser som står under
kommunens förvaltning. För att kommunen skall få ta ut en avgift krävs att
det är påkallat för att ordna trafiken. För att underlätta bland annat för dem
som bor i ett visst område att parkera inom området får avgifter tas ut efter
särskilda grunder av dem som beslutet gäller. Avgiften får i sådana fall
fastställas till ett engångsbelopp för en viss period.
Boendeparkeringsavgifter
Syftet med boendeparkering är att de boende skall kunna parkera sina bilar
till en lägre avgift och under längre tid än ett dygn på platser som är belägna
inom rimligt avstånd från bostaden.
Grundprincipen för att erhålla boendeparkeringstillstånd är att sökanden är
folkbokförd inom boendeparkeringszonen och är registrerad som ägare till
den bil för vilken tillstånd söks. Avgiften betalas idag antingen per månad –
250 kr - eller per dygn – 15 kr. De nuvarande boendeparkeringsavgifterna
är oförändrade sedan 1990 samtidigt som priserna för parkering i garage har
ökat och är som högst 78 kr/timme och över 3000 kr per månad. Detta har
starkt bidragit till att öka parkeringen på gatumark – tvärtemot stadens
parkeringspolitiska målsättning om att gatuparkering i ökad utsträckning
bör överföras till tomtmark/garage. Nu senast omnämnt i 2003 års budget.
Sedan systemet infördes har ett stort antal bilar flyttats från garageparkering
till gatuparkering. Bland annat har detta medfört att parkeringssituationen i
dag har blivit mycket ansträngd med stora tillgänglighetsproblem för
distribution och besökare.
I oktober 1999 mätte kontoret hur stor del av de avgiftsbelagda
parkeringsplatserna i innerstaden som nyttjas av boendeparkerare.
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Mätningen visade att ca 46 % av platserna upptogs av bilar med
boendeparkeringstillstånd. Mätningen visade också att ca 20 % av
parkeringsplatserna var tomma. Kontoret utförde en likadan mätning i
oktober 2002. Denna visade att antalet parkeringsplatser som var upptagna
av boendeparkerare hade ökat till 50 % och att de tomma platserna hade
minskat till 11 %.
Kontorets förslag
Formell avgiftshöjning
Nuvarande grund uppfyller av anförda skäl ej de fordringar som bör
uppställas med hänsyn till vad som behövs för trafikens ändamålsenliga
ordnande.
Kontoret föreslår att den formella avgiftsgrunden, dvs den högsta
avgiftsnivån fastställs till 30 kr per dygn, 500 kr per månad, 1 500 kr per
kvartal, 2000 kr tertial, 3000 kr per halvår och 6000 kr per år.
Förslag till avgiftshöjning
Inom ramen för kommunfullmäktiges beslut föreslår kontoret att dagens
avgift för boendeparkering fastställs till 500 kr per månad och att
dygnsavgiften skall vara 30 kr.
SLUT
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