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Klimat- och stadsmiljönämnden

Ändring av taxa för felparkeringsavgift (HKF 3220)
Förslag till beslut
1. Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunfullmäktige att
besluta om att ändrad taxa för felparkeringsavgift (HKF 3220), i enlighet
med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober
2020, införs från och med den 1 januari 2021.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår en revidering av nu gällande taxa för
felparkeringsavgift i kommunens författningssamling, HKF 3220, från 2009.
Enligt förvaltningen behöver taxan för felparkeringsavgift uppdateras till aktuella
förhållanden. Anledningen till taxehöjningen och införande av tre nivåer, är
uppdraget att öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten samt att minska
trafikvolymer och miljöbelastning. Förvaltningen ser även ett behov av att
avgifterna är harmoniserade med närliggande kommuner.
Den ändrade taxan föreslås införas från och med den 1 januari 2021.

Beskrivning av ärendet
Huddinge Kommunfullmäktige fastställde ursprungligen taxa för
felparkeringsavgift den 28 november 1988. Nu gällande taxa, se bilaga 2,
fastställdes den 7 december 2009.
Taxan återfinns i kommunens författningssamling HKF 3220.
Syftet med en justering av taxan är att öka trafiksäkerheten, förbättra
framkomligheten, minska trafikvolymer samt att harmonisera
felparkeringsavgifterna med närliggande kommuner.

Förvaltningens synpunkter
Miljö- och bygglovsförvaltningen ser det motiverat att införa en tredje nivå, samt
höja samtliga avgiftsnivåer med ambition att ytterligare förbättra tillgängligheten
och därmed trafikflödena och framkomligheten i kommunen. Ett ytterligare motiv
är att reducera trafikvolymer och därmed en ogynnsam miljöbelastning, samt
ytterligare främja trafiksäkerheten. Sist men inte minst så finns ett intresse av att

HUDDINGE KOMMUN
Postadress
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Hälsovägen 7

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

mbf@huddinge.se
www.huddinge.se

2 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
MILJÖ- OCH BYGGLOVSFÖRVALTNINGEN
Datum
2020-10-28

Diarienummer
KLN-2019/978.109

kommunens avgifter relativt de som felparkerar är harmoniserade med
närliggande kommuner ur ett likabehandlingsperspektiv. Det är en tillgång om
invånarna har uppfattningen att avgifterna ligger på en likartad nivå som
närliggande kommuner. I tabellen nedan visas nuvarande taxor i Botkyrka,
Huddinge, Stockholm och Södertälje samt inom parentes, förslag på ny taxa i
Huddinge.
Kommun
Huddinge
Stockholm
Botkyrka
Södertälje

Nivå 1
450kr(500kr)
900 kr
400 kr
700 kr

Nivå 2
700kr(900kr)
1 100 kr
700 kr
900 kr

Nivå 3
700kr(1300kr)
1 300 kr
1 100 kr
1 300 kr

I bilaga 1 framgår hela förslaget till nya taxor avseende felparkering, med
bestämmelser som gäller för avgifterna.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Under verksamhetsåret 2018 intäktsbokfördes totalt 4,75 mnkr i
felparkeringsavgifter. Motsvarande siffra för 2019 var 3,85 mnkr.
Under första halvåret 2020 har 1,4 mnkr intäktsbokförts för felparkeringsavgifter.
Det relativt låga utfallet i år beror sannolikt till viss del på Covid-19 som har
inneburit färre bilar i trafiken och därmed färre felparkeringar.
Genomförs den taxejustering som föreslås är det sannolikt att intäktsvolymerna
årligen kan uppgå till cirka 6 mnkr, det vill säga en intäktsökning på
cirka 1,5 mnkr. Prognosen bygger på antagandet att felparkeringsbeteendet inte i
betydande omfattning kommer att förändras om avgifterna justeras.
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