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§ 14 Dnr 1080/17 

Marknadsanpassning av boendeparkeringstaxorna 

Tidigare behandling 

Bordlagt den 18 januari 2018, § 29. 

Handling  

2017 nr 235. 

Yrkanden 

Johan Nyhus (S) och Derya Tumayer (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Axel Josefson (M), Theo Papaioannou (VägV) och David Lega (KD) yrkar bifall till 

förslaget från M och KD i kommunstyrelsen. 

Ann Catrine Fogelgren (L) yrkar bifall till förslaget från L i kommunstyrelsen. 

Martin Wannholt (M) yrkar bifall till det egna yrkandet i kommunstyrelsen. 

Björn Tidland (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunfullmäktige 

beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar 

kommunstyrelsens förslag som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer 

härefter propositioner på resterande yrkanden och finner att Axel Josefsons m fl yrkande 

antagits som motförslag i huvudvoteringen.  

Huvudvotering 

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej för 

bifall till Axel Josefsons m fl yrkande”. 

Omröstningen utfaller med 40 Ja mot 32 Nej. Sju ledamöter avstår från att rösta. Två 

ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstar framgår av bilaga 2. 

Beslut 

Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Samtliga boendetaxor höjs årligen med konsumentprisindex (KPI) + 2,5%.  

2. Trafikkontorets tjänsteutlåtande översänds till kommunfullmäktige för kännedom.  

3. Trafiknämndens uppdrag om att ta fram en modell för marknadsanpassning av 

boendeparkering förklaras fullgjort.  
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§ 14 forts. 

Reservationer 

Ledamöterna från VägV reserverar sig mot beslutet i enlighet med följande: Vägvalet 

anser inte att boendeparkeringstaxorna ska ändras. Vi står inte bakom försvårandet av 

boendeparkeringen för medborgarna. Detta görs genom att fördyra parkeringen för 

medborgarna i staden. Boendeparkeringen på gatumark kostar mellan 190 kronor till 

635 kronor per månad. På kvartersmark är kostnaden i samma storleksordning. Priset 

för platserna i Parkeringsbolagets nya anläggning kommer att bli cirka 2 000 kronor per 

månad, förutsatt att allt blir uthyrt, för att täcka kostnader för byggande, drift och 

underhåll. Det är inte svårt att räkna ut vad som måste göras för att driva bilägare till ett 

parkeringshus.  

Martin Wannholt (M) reserverar sig mot beslutet. 

__________    

Expedieras 

Trafiknämnden 

 

  


