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Utökade parkeringsmöjligheter - parkeringsavgifter på 
allmän platsmark 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

I. 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
parkeringstillfallet per kalenderdygn och med en maxtaxa på 60 kronor per
kalenderdygn.

2. Taxan träder i kraft den 2022-0 1-0 l.

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

-+. Samhällsbyggnadsförvaltningen 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 KSAC 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 .. '\ng badplatser handlar det om 

framkomligheten för räddningstjänst bland annat. 
Michaela Fletcher (M) 

Reservation 
Roger Johansson (RP) reserverar sig. 

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. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbvggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-10-05. 

Forts. 

Juster·andes signaturer � 
Utdragsbesryrkande 
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Förslag till beslut 

l'viichaela r:letcher (i'vf) yrkar bifall till Samhällsbvggnadsförvaltningens 
beslutsförslag innebärande 
I. 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
parkeringstillfallet per kalenderdygn och med en maxtaxa på 60 kronor per
kalenderdygn.
2. Taxan träder i kraft elen 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.

:-\nn-Christine Furustrancl (S) yrkar att vi kan tänka oss att ställa oss bakom 
förslag till P-avgifter under forntsättning 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.

Propositionsordning I 

Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt I'viichaela Hetchers 
(M) yrkande och finner att så är fallet.

Propositionsordning Il 

Ordföranden frågar därefter om planarbetsutskottet avslår . -\nn-Christine 
F urustrancls (S) yrkande och finner att så är fallet. 

Omröstning 

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslår A.nn-Christine 
Furustrands (S) yrkande röstar ja, elen det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 4 ja-röster, 2 nej
röster och I avstår. 

Expedieras 

Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer �--=11==�----· Utdragsbestyrkande 



aösteråker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott (Plan-AU) i Österåkers kommun 
(mandatperiod 20 19 - 2022), Plan-AU 2021-10-13, § 7: 12

Parti Ledamöter T i äns tg-örande Ersättare 

L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X 

s Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X 

M Johan Boström X 

M Hampe Klein X 

i'vIP lv[ichael Solander X 

RP Roger j ohansson X 

M Michaela Fletcher, ordförande X 

Ersättare 

C Björn Pålhammar X 

KD Arne Ekstrand X 

s Glenn V iklund X 

Resultat 
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X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4 2 1 




