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Revidering av felparkeringsavgifter i Smedjebackens kommun
Bakgrund
Beslut är fattat av kommunfullmäktige 2012-06-18 om införande av
kommunal parkeringsövervakning i kommunen med start 1 september 2012.
Kommunfullmäktige beslöt även att fastställa felparkeringsavgifter inom
Smedjebackens kommun om tre olika nivåer, 900 kr, 600 kr samt 400 kr beroende på
typ av förseelse.
Fastställandet av felparkeringsavgifter har konstaterats inte vara jämförbara
med Ludvika och andra närliggande kommuner. Då det är önskvärt med liknande
nivåer måste nytt beslut om parkeringsavgifter fattas.
Tekniska kontoret föreslår nya parkeringsavgifter enligt följande:
att enligt 2 a § i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift (FelPF) och med
tillämpning från och med den 1 januari 2013 fastställa felparkeringsavgifter inom
Smedjebackens kommun om fyra olika nivåer enligt följande:
Den högsta felparkeringsavgiften 1000 kronor ska gälla vid följande förseelser:
- för parkering på parkeringsplats avsedd för rörelsehindrad med parkeringstillstånd.
Mellannivån för felparkeringsavgiften 700 kronor ska gälla vid följande förseelse:
- för parkering på busshållsplats
Mellannivån för felparkeringsavgift 450 kronor ska gälla vid följande förseelse:
- För all annat felparkering
Den lägsta nivån 350 kronor ska gälla vid följande förseelser
- för parkering som sker i strid mot den lokala trafikföreskriften (undantaget de som
nämnts ovan).
Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att annullera kommunfullmäktiges beslut 2012-06-18 § 47
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att enligt 2 a § i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift (FelPF) och med
tillämpning från och med den 1 januari 2013 fastställa felparkeringsavgifter inom
Smedjebackens kommun om fyra olika nivåer enligt följande:
Den högsta felparkeringsavgiften 1000 kronor ska gälla vid följande förseelser:
- för parkering på parkeringsplats avsedd för rörelsehindrad med parkeringstillstånd.
Mellannivån för felparkeringsavgiften 700 kronor ska gälla vid följande förseelse:
- för parkering på busshållsplats
Mellannivån för felparkeringsavgift 450 kronor ska gälla vid följande förseelse:
- För all annat felparkering
Den lägsta nivån 350 kronor ska gälla vid följande förseelser
- för parkering som sker i strid mot den lokala trafikföreskriften (undantaget de som
nämnts ovan)
Parkeringsavgifterna gäller från den 1 januari 2013.
_____
Jan Tholerus (C) yrkar annullering av kommunfullmäktiges beslut
2012-06-18 § 47.
Fredrik Rönning (S) yrkar bifall till teknik- och fritidsutskottets förslag, men att
felparkeringsavgiften för all annan felparkering ska vara 350:- kronor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige efter framställd
proposition:
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla teknik- och fritidsutskottets förslag, men att felparkeringsavgiften för all
annan felparkering ska vara 350:- kronor
att utvärdering ska ske inom ett år.
Mot beslutet reserverar sig Jan Tholerus (C), Lotta Gunnarsson (M) och
Håkan Berggren (M).
_____
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Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Mot beslutet reserverar sig Jan Tholerus (C), Göran Engström (C) Lotta Gunnarsson
(M), Boris Norrlén (M), Birgitta Ericsson Granqvist (M), Håkan Berggren (M),
Gertrud Jernberg-Zernig (M).
_____
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