Protokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-09-19

TN § 197

Taxa boendeparkering

TN 2019/1445
TN AU § 164

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta om en höjning av
avgiften för boendeparkering enligt följande;
1. Årskort höjs till 3400 kronor
2. Månadskort oförändrat 400 kronor
3. Förnyelse under gällande period höjs till 320 kronor
4. Ansökan höjs till 320 (debiteras även vid avslag på ansökan)

Enligt tekniska nämndens strategiska plan och budget för 2020-2022 skall samtliga
externa taxor ses över årligen för att säkerställa en korrekt hantering.
Rabatten för årskort i förhållande till månadskort är för närvarande 48% vilket är
orimligt mycket. Förvaltningen anser därför att årskort skall ge en rabatt mot
månadskortet med 30%. Eftersom månadskortet ligger på en rimlig nivå föreslås
ingen ändring av kostnaden för månadskortet.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att en årlig översyn av externa taxor är nödvändig och i linje
med de beslut som anges i tekniska nämndens strategiska plan och budget för 20202022. Rabatten för årskort i förhållande till månadskort är för närvarande 48% vilket
är orimligt mycket. Förvaltningen anser därför att årskort skall ge en rabatt mot
månadskortet med 30%. Eftersom månadskortet ligger på en rimlig nivå föreslås
ingen ändring av kostnaden för månadskortet.
Boendeparkering 1 år 3400 kronor inkl. moms (höjning med 900)
Boendeparkering 1 månad 400 kronor inkl. moms (Ingen höjning)
Förnyelse av tillstånd under gällande period (fordonsbyte) 320 kronor inkl. moms
(höjning med 20:-, förlängning går bara att göra till det gamla tillståndets slutdatum)
Ansökan (debiteras även vid avslag) 320 kronor inkl. moms (höjning med 20:-)
Övriga kostnader för parkering inte har höjts sedan boendeparkeringen infördes utan
snarare sänkts i och med att två timmars gratis parkering under delar av året har
införts.
Barn- och genusperspektiv –beslutet påverkar endast de som har boendeparkering i
Visby innerstad.
Landsbygdsperspektiv - beslutet påverkar endast boendeparkering i Visby innerstad.
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Ekonomisk konsekvensanalys – beslutet innebär ökade intäkter enligt tekniska
nämndens strategiska plan och budget för 2020-2022.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta om en höjning av
avgiften för boendeparkering enligt följande;
1. Årskort höjs till 3400 kronor
2. Månadskort oförändrat 400 kronor
3. Förnyelse under gällande period höjs till 320 kronor
4. Ansökan höjs till 320 (debiteras även vid avslag på ansökan)
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-08-23
Skickas till
Regionstyrelsen
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