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§  170 Höjning av belopp för parkeringsanmärkningar

INLEDNING

Samhällsbyggnadskontoret har  gjort  en omvärldsanalys  i  fjorton kommuner i

närområdet. Analysen gäller vilket belopp respektive kommun har som avgift för
parkeringsanmärkningar och när beslutet fattades. I Sala togs senaste beslutet om

fastställande av belopp för avgift på parkeringsanmärkning 1999.  Det innebär att

Sala är den kommun, av 12 inkomna svar i analysen, som har det beslut som ligger

längst bak i tiden. Nu föreligger ett förslag om att höja avgiften för

parkeringsanmärkning så att den ligger i nivå med andra kommuner i närområdet.

Beredning

Bilaga KS  2020/165/1, missiv från samhällsbyggnadskontoret

Ledningsutskottets beslut  2020-10-28, §  182

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt nivå 1, 300 kronor höjs till 400 kronor,

a_tt nivå  2,500  kronor höjs till 700 kronor,

a_tt nivå  3  skapas och får beloppet  1000  kronor
a_tt de nya parkeringsanmärkningsavgifterna gäller från och med den  1  januari  2021,
samt att för egen del besluta

a_t_t uppdra till trafikingenjören att Säkerställa att den pågående upphandlingen av

övervakningstjänster medger en ändamålsenlig parkeringsövervakning i syfte att

säkerställa omsättning på parkeringsplatserna i Sala tätort, samt

a_tt en redovisning av upphandlingen av övervakningstjänster görs på

ledningsutskottets'sammanträde i november  2020.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt nivå 1, 300 kronor höjs till 400 kronor,

a_tt nivå 2, 500 kronor höjs till 700 kronor,

a_tt nivå  3  skapas och får beloppet  1000  kronor,

åt de nya parkeringsanmärkningsavgifterna gäller från och med den  1  januari  2021

samt att för egen del besluta

a_tt uppdra till trafikingenjören att säkerställa att den pågående upphandlingen av

övervakningstjänster medger en ändamålsenlig parkeringsöVervakning i syfte att

säkerställa omsättning på parkeringsplatserna i Sala tätort, samt

a_tt en redovisning av upphandlingen av övervakningstjänster görs på

ledningsutskottets sammanträde i november  2020.

 
Utdrag

Kommunfullmäktige, trafikingengjör

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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