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Remiss – Förslag till kommunfullmäktige om höjning
av felparkeringsavgifter, KS 2021/0657
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
avslå förslaget om höjda felparkeringsavgifter, samt

att

översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Lunds kommuns Parkerings AB föreslår att felparkeringsavgifter
höjs till nivåerna 600, 800 och 1000 kronor, mot bakgrund av att
nivåerna ska ta hänsyn till hur allvarlig parkeringsförseelsen är och
att Lunds kommun inte har justerat nivån på felparkeringsavgifter på
många år. I syfte att säkerställa en god effekt av en eventuell
justering behöver avgiftsnivåerna utredas utifrån tillgänglighet,
framkomlighet och hur utvecklingen av antal felparkeringar ser ut.
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå förslaget
mot bakgrund av att frågan inte utretts i tillräcklig omfattning.

Underlag för beslutet
•
•
•

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-14
Styrelsen i Lunds Rådhus AB § 123, 2021-08-30
Tjänsteskrivelse, LKP AB, 2021-07-16

Ärendet

Lunds kommuns Parkerings AB (LKP AB) föreslår att
felparkeringsavgifter höjs enligt tabellen nedan. Tekniska nämnden
har getts möjlighet att yttra sig över förslaget.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

tekniska.forvaltningen@lund.se
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Föredragning
Tekniska nämnden har myndighetsansvaret för parkeringsreglering,
och beslutar därmed om lokala trafikföreskrifter, skyltning och
avgifter på allmän gata. Avgifter omfattar både avgift för parkering
och avgift för parkeringsanmärkning vid felparkering. Avgiftsnivåer
skall antas av kommunfullmäktige. Avgiftens belopp får enligt
förordningen om felparkeringsavgift (1976:1128) fastställas till lägst
75 kronor och högst 1300 kronor.
I Lunds kommun är idag felparkeringsavgifterna, beroende av
allvarligheten i förseelsen, 400, 600 eller 800 kronor. Jämfört med
Helsingborg och Malmö kommuner ligger Lunds avgifter på en lägre
nivå. Båda dessa kommuner har fyra nivåer; 600, 800, 1000 och
1300 kronor, dessa är också kopplade till hur allvarlig parkeringsförseelse man gör sig skyldig till.

I Lunds kommun har antalet parkeringsanmärkningar varit konstant
under de senaste åren. Dock noterade förvaltningen en minskning i
antalet parkeringsanmärkningar i samband med att telefonparkering
infördes 2015. Det blev då enklare att betala parkeringsavgifter.
Nivån på felparkeringsavgifterna ska dels motsvara graden av
förseelsen och dels vara så pass avskräckande att fordonsförare
istället väljer att parkera rätt. Således är avgiftens storlek ett
styrmedel som ska bidra till att upprätthålla ordning i de miljöer där
så föreskrivs.
I syfte att säkerställa en god effekt av en eventuell justering behöver
felparkeringsproblematiken utredas utifrån parametrar så som
tillgänglighet, framkomlighet och hur utvecklingen av antalet
felparkeringar ser ut.
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Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden avslår
förslaget mot bakgrund av att frågan inte utretts i tillräcklig
omfattning.

Beredning

Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

En höjning av felparkeringsavgifterna kommer inte påverka tekniska
förvaltningen ekonomi. Det intäkter som en höjning av
felparkeringsavgifterna medför, tillfaller LKP AB, i enlighet med
gällande avtal mellan LKP AB och tekniska nämnden.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Beslutet skickas till

Johan Gomér
Gatuchef

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
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