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Dnr 2019/114 206 KS

Revidering av taxa för felparkeringsavgifter
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna kommunal parkeringsövervakning enligt Lag om kommunal parkeringsövervakning 2 § i hela kommunen.

att

med anledning av ändring i trafikförordningen godkänna följande felparkeringsavgifter (beloppen är inte ändrade).
600 kronor – för överträdelse 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 30, 31.
1 000 kronor – för överträdelse 08 avseende handikapparkering.
400 kronor – för övriga överträdelser.

Överträdelse av regler i trafikförordningen
Stannat eller parkerat fordon
01 på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng (3 kap 48 §)
02 på en gång- eller cykelbana (3 kap 48 §)
03 mot färdriktningen (3 kap 52 §)
04 på eller inom ett avstånd av 10 meter före ett övergångsställe (3 kap 53 §)
05 i en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter från korsande körbanans
närmaste ytterkant (3 kap 53 §)
06 i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik med flera (3 kap 53 §)
07 för annat ändamål än på- eller avstigning på
- busshållplats eller ändamålsplats (3 kap 54 §)
- laddplats (3 kap 54 §)
08 för annat ändamål än på- och avstigning på plats avsedd för viss trafikant
grupp eller visst fordonsslag (3 kap 54 §)
09 enligt antecknad överträdelse
Parkerat fordon
20 med något hjul utanför uppställningsplats eller annan markering (3 kap 49 §)
21 längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag
(3 kap 49 a §)
22 utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar (3 kap 49
a §)
23 utan att tiden på en parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt 3
kap 49 a § eller utan att angivelsen är synlig och läsbar (3 kap 49 a §)
24 framför en infart till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras (3 kap 55 §)
25 på en huvudled (3 kap 55 §)
26 på en gågata eller inom ett gångfartsområde (8 kap 1 §)
27 enligt antecknad överträdelse
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Överträdelser av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter
Stannat eller parkerat fordon
30 inom område med förbud att stanna eller parkera
31 på plats med förbud att stanna eller parkera
33 enligt antecknad överträdelse
Parkerat fordon
34 inom område där fordon inte får parkera
35 på plats med förbud att parkera
37 på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering
38 längre än tillåten tid
39 utan att visa att avgift eller motsvarande är betald
41 utan att parkeringsskiva eller motsvarande har använts
42 enligt antecknad överträdelse.
Ärendebeskrivning
Då kodförteckningarna enligt trafikförordningen ändrats måste även taxa för överträdelser av regler i trafikförordningen och i beslutade lokala trafikföreskrifter revideras. Beloppen ändras inte.
Eftersom det inkommer synpunkter på felparkerade bilar på andra ställen i kommunen än Borgholm/Köpingsviksområdet flera gången varje år, bör beslut tas att parkeringsövervakning kan ske på all kommunal mark. Dock sker parkeringsövervakningen i huvudsak i centrala Borgholm under sommartid.
Beslutsunderlag
Trafikförordningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07 § 111 med förslag.
Bedömning
Kommunen har sedan 1987 haft parkeringsövervakning i Borgholm/Köpingsviksområdet sommartid. Övervakningen bör gälla all kommunal mark i hela kommunen
då det förekommer att bilar ”långtidsparkeras” på olika ställen i kommunen.
Parkeringsövervakningen används i huvudsak för att
kontrollera att trafikförordningen och de lokala trafikföreskrifter som gäller i
kommunen följs.
se till att felparkerade bilar inte hindrar utryckningsfordons framkomlighet.
se till att eventuell snöröjning kan genomföras.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
efter beslut – till polisen
______________
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