
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
202 I

-
l 0-25

KS§ I2:I0 Dnr. KS 202I/OIO7

Utökade parkeringsmöjligheter - parkeringsavgifter på

allmän platsmark

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Avgift införs för parkering på allmän plats med 10 kronor per timme, med
undantag av de tre första timmarna som är avgiftsfria Vid det första

parkeringstillfállet per kalenderdygn och med en maxtaxa på 60 kronor per

kalenderdygn.

2. Taxan träder i kraft den 2022-01-01.

3. Betalning av parkering sker Via app, och innebär ingen serviceavgift för

medborgarna.

4. Sanüällsbyggnadsförvaltrüngen får i uppdrag att utvärdera införandet av

parkeringsavgifter och redovisa detta för kommunstyrelsen senast Våren 2023.

Röstförklaring

Michaela Fletcher (M) lämnar en röstförklaring

Vill att KS noterar att detta ger en större frihet. I dag gäller parkering 3 timmar

totalt, därefter måste man flytta bilen. Med förslaget ges möjlighet och ökad

frihet att stå längre och timma 4 och fram betala 10 kronor per timme. För

hemtjänst och Akutläkarbil ser vi i dagsläget inte att det är ett problem då de

första 3 timmarna är helt kostnadsfria. Ang badplatser handlar det om
framkomligheten för räddningstjänst bland annat.

Michaela Fletcher (M)

Reservation

Roger Johansson (RP) lämnar en skriftlig reservation.

Roslagspariiet reserverar sig mot förslaget med nya parkeringsavgifter på
allmän platsmark. Roslagspartiet har inte någon invändning mot införandet av

ny p-taxa generellt men yrkar att man Vid tättbebyggda områden med
flerfamiljshus ska komplettera med boendeparkerjng med månadsavgift. Skälet

är att många boende i dessa områden är hänvisade till att parkera på allmän

platsmark på grund av att kommunen planerat för alldeles för låga tal avseende

bil per hushåll. Det nya systemet underlättar inte bilinnehav i dessa områden
utan ökar stressen för medborgarna och parkeringsproblemen. Det föreslagna

systemet kan också bli ett större problem för många äldre bilägare på grund av
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begränsade kunskaper och erfarenhet av att hantera appar.

Roger johansson (RP)

Francisco Centreras (V) och Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till

förmån för eget förslag.

Sammanfattning

Taxa för parkeringsavgifter på allmän platsmark beslutas för att möjliggöra

längre parkeringstid utan att samtidigt öka risken för minskad framkomlighet,

tillgänglighet, säkerhet och ordning.

Beslutsunder|ag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2021-10-13, § 7:12.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-10-05.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Planarbetsutskottets beslutsförslag

innebärande

1. Avgift införs för parkering på allmän plats med 10 kronor per timme, med
undantag av de tre första timmarna som är avgiftsfria vid det första

parkeringstillfállet per kalenderdygn och med en maxtaxa på 60 kronor per

kalenderdygn.

2. Taxan träder i kraft den 2022-01-01.

3. Betalning av parkering sker Via app, och innebär ingen serviceavgift för

medborgarna.

4. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera införandet av

parkeringsavgifter och redovisa detta för kommunstyrelsen senast Våren 2023.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar att Vi kan tänka oss att ställa oss bakom
förslag till P-avgifter under förutsättning av att

1. Ett nyttoparkeringstillstånd införs som riktar sig främst till hemtjänsten och
akutläkare.

2. Badplatserna i Domarudden, Österskär och Brevik inte tas med vid

införandet av P-avgifter utan behålls avgiftsfria.

Arne Ekstrand (KD) yrkar avslag på ärendet.

Roger Johansson (RP) yrkar avslag på ärendet.

Francisco Contreras (V) yrkar avslag på ärendet.

Propositionsordning I

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(NI) yrkande eller enligt Arne Ekstrands (KD), Rogerjohanssons (RP) och
Francisco Contreras (V) avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.
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Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M)
yrkande röstar ja, den som vill avslå ärendet röstar nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista med 9 ja-röster och
5 nej-röster.

Propositionsordning ll

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine

Furustrands (S) tilläggsyrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20I9 - 2022)
KS 202I-I0-25,§ |2:I0

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N
M Johan Boström X X

M Hampa Klein X X
M Christina Funhammar X X
L Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. X X

L Ritva Elg X X

C Anne-Li Hilbert X X

KD Arne Ekstrand X X
8 Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X X
8 Glenn Viklund X X
RP Roger Johansson X X
SD Anders Borelid X X

V Francisco Centreras X X
MP Michael Solander X X

M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Conny Söderström -

M Kenneth Nettersttöm X
M Richard Orgård X
C Björn Pålhammar X
KD Mikael Ottosson X
8 Daniel Lundin X
RP Anna-Maria Tipper X

V Golriz Kamangar X .

Resultat 9 .5


