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KS2020/441

§ 142 Ändring av gällande felparkeringsavgifter och 
övervakningsområde

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Ändra felparkeringsavgifterna enligt nedanstående förslag.
2. De nya felparkeringsavgifterna börjar gälla 1 januari 2021.
3. Utöka övervakningsområdet till hela kommunen.
4. Det utökade övervakningsområdet börjar gälla 1 januari 2021.
5. Det totala övervakningsområdet, kommunen, ska övervakas av minst en 
heltidstjänst.

Sammanfattning
Felparkeringsavgift finns i dag med 2 belopp; 400 kr respektive 600 kr. 
Dessa avgifter började gälla 2009.
När det gäller överträdelse av bestämmelser avseende reserverad plats för 
rörelsehindrad, övergångsställe, vägkorsning, gång- och cykelbana, 
busshållplats samt körfält för särskild anvisad trafik är felparkeringsavgiften 
satt till 600 kr och för övriga felparkeringar är den satt till 400 kr.
Förslaget är att införa tre belopp; 500 kr, 700 kr samt 900 kr.
Förslaget innebär att den som parkerat för länge får betala 500 kr i 
felparkeringsavgift. Den som parkerat mot gällande parkeringsförbud får 
betala 700 kr i felparkeringsavgift. Om någon parkerat på reserverad 
parkeringsplats för rörelsehindrade eller på plats där det finns förbud mot att 
stanna gäller att denne får betala en felparkeringsavgift på 900 kr.
De nya avgifterna börjar gälla 1 januari 2021 enligt förslaget.
I samband med den ändrade felparkeringsavgiften behövs också 
övervakningsområdet ändras. I dag är det endast Sandvikens tätort. Förslaget 
är att utöka övervakningsområdet till att gälla hela kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-07-03, Dnr KS2020/441



Sandvikens kommun
Sammanträdesdatum
2020-09-21

Mötets diarienummer
KS2020/6

Sida
2(2)

Nämnd/Styrelse
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Kerstin Almén (S) yrkar på ett tillägg av en femte att-sats som lyder: 
”5. Det totala övervakningsområdet, kommunen, ska övervakas av minst en 
heltidstjänst”. 

Yttranden
Kerstin Almén (S), Jonny Bratberg (M) och Per-Ola Grönberg (L).

Beslutsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag på att-sats 1-4 under 
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla dessa. 
Därefter ställer ordföranden proposition på Kerstin Alméns (S) yrkande om 
ett tillägg av en femte att-sats och finner att kommunfullmäktige även 
bifaller detta.  

Protokollsutdrag skickas till
Erika Ågren, Tommie Larsson, Elisabeth Lönn och Anna Nordstrand, 
tekniska kontoret
__________
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