PM Rotel V (Dnr KS 2019/763)

Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut den
18 mars 2019, § 25, om ändring av felparkeringsavgift
Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm i mål nummer 8316-19
Svarstid den 20 juni 2019
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Till Förvaltningsrätten i Stockholm överlämnas yttrande i mål 8316-19
enligt bilaga 1 till promemorian.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragande borgarrådet Daniel Helldén anför följande.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 mars 2019, § 25, i ärende rubricerat Ändring
av felparkeringsavgift följande:
1.

Som svar på kommunfullmäktiges minoritetsåterremiss hänvisas till vad som
sägs i utlåtandet.
2. Felparkeringsavgift för trafikfarlig eller hindrande uppställning av fordon
fastställs till 1 300 kr, felparkeringsavgift för trafikstörande uppställning av
fordon fastställs till 1 100 kr och felparkeringsavgift för mindre trafikstörande
uppställning av fordon fastställs till 900 kr, enligt trafiknämndens förslag.
3. Avgifterna ska gälla från och med den 1 april 2019.
Beslutet har därefter överklagats. Förvaltningsrätten har förelagt staden att inkomma
med yttrande över överklagandet.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret föreslår att som svar på överklagandet överlämna av
juridiska avdelningen upprättat förslag till yttrande, bilaga 1.
Mina synpunkter
Jag hänvisar till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
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1. Till Förvaltningsrätten i Stockholm överlämnas yttrande i mål 8316-19 enligt
bilaga 1 till promemorian.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Stockholm den 12 juni 2019
DANIEL HELLDÉN
Bilagor
1. KS 2019/763 bilaga 1 Juridiska avdelningens förslag till yttrande
2. KS 2019/763-1 Föreläggande (2019-05-07) Laglighetsprövning enligt
kommunallagen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård, Emilia Bjuggren och
Jan Valeskog (alla S) och borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande.
När det gäller ärendets juridiska prövning har vi inga invändningar. Däremot så vidhåller vi
den kritik och oro som vi framförde när ändringen av felparkeringsavgifterna beslutades i
kommunfullmäktige i mars 2019. Felparkeringsavgifter ska varieras efter olika slag av
parkeringsöverträdelser och avgifterna ska i praktiken vara avskräckande från att göra fel. I
den borgerliga majoritetens förslag kommer de nya avgifterna istället nästan likställa samtliga
överträdelser. Utjämningen av nivåerna sker främst genom att avgiften för mindre störande
felparkeringar ökar med hela 64 procent på två år, från 550 kronor till 900 kronor. Det är en
orimligt hög höjning för små förseelser. Det finns andra förslag som hade varit i enlighet med
både parkeringsplanen och framkomlighetsstrategin, till exempel att minska skillnader i
parkeringsavgift mellan tomtmark och gatumark. Majoriteten väljer alltså att hellre höja
felparkeringsavgifter för bagatellartade förseelser än att revidera de parkeringsavgifter som
har betydligt större trafikstyrande effekt och därmed mer bidrar till såväl framkomlighet som
minskad miljöpåverkan.

Kommunstyrelsen
Särskilt uttalande gjordes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Emilia Bjuggren
(alla S) och Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) med hänvisning till
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma särskilda uttalande i
borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 mars 2019, § 25, i ärende rubricerat Ändring
av felparkeringsavgift följande:
3.

Som svar på kommunfullmäktiges minoritetsåterremiss hänvisas till vad som
sägs i utlåtandet.
4. Felparkeringsavgift för trafikfarlig eller hindrande uppställning av fordon
fastställs till 1 300 kr, felparkeringsavgift för trafikstörande uppställning av
fordon fastställs till 1 100 kr och felparkeringsavgift för mindre trafikstörande
uppställning av fordon fastställs till 900 kr, enligt trafiknämndens förslag.
5. Avgifterna ska gälla från och med den 1 april 2019.
Beslutet har därefter överklagats. Förvaltningsrätten har förelagt staden att inkomma
med yttrande över överklagandet.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 28 maj 2019 har i huvudsak
följande lydelse.
Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att som svar på överklagandet överlämna av
juridiska avdelningen upprättat förslag till yttrande, bilaga 1, samt förklarar att protokollet i
detta ärende omedelbart justeras.
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