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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
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2012-04-30
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213

septkf30
Dnr 11.507-008

Medborgarförslag om att slopa parkeringsavgift för EU-moped
Ärendebeskrivning
Stefan Aho anför följande i ett medborgarförslag 2011-08-31.
Slopa parkeringsavgift för registrerad EU-moped alternativt skapa fri EUmoppe/MC-parkering.
Idag måste en registrerad EU-moped betala parkeringsavgift i Luleå kommun.
Vid en direkt fråga från mig hur detta skall gå till har jag fått svaret att Pavgiften skall fästas fullt synlig på EU-mopeden. Alla förstår att risken att
denna lapp försvinner är ganska stor, så denna regel att ta ut p-avgift för EUmoped och för den del MC är ganska byråkratiskt krystad. Tar man sig
omaket kan man kringgå denna avgift genom att skruva bort
registreringsskylten på EU-mopeden, då en oregistrerad EU-moped får stå på
cykelparkeringar. Jag tycker Luleå kommun bör föregå med ett gott exempel
och slopa p-avgift för EU-mopeder. EU-mopeden är ett relativt miljövänligt
sätt för ungdomar att ta sig till stan/skolan etc. Alternativet för många är att
föräldrar får hämta med betydligt miljöovänligare bil, då buss inte är ett
alternativ från de flesta byar.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2012-05-28

106

249

Kommunstyrelsen

2012-05-14

102

256

Arbets- och personalutskottet

2012-04-30

102

214

septkf30b

Tekniska nämndens yttrande
Det är kommunala avgiftslagen, lag (1957:259) om rätt för kommun att ta
ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m m, som reglerar
kommunens möjlighet att ta ut avgift för parkering. Alla trafikanter
behandlas lika och betala avgift efter samma villkor. Rörelsehindrade
får befrias från avgiftsskyldighet. Någon möjlighet att gör undantag för
motorcyklar och moped klass I (EU-moped) finns inte i lagen.
Ny teknik som möjliggör betalning av parkeringsavgiften med
mobiltelefon införs allteftersom. En sådan lösning innebär att istället för
en faktisk biljett som fästs i bilen eller på motorcykeln, skickas uppgifter
om att avgiften är betald direkt till parkeringsövervakarens
handterminal. Tekniska förvaltningen samarbetar med företag på orten
för att införa sådana system.
Tekniska nämnden rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

avslå medborgarförslag om slopad parkeringsavgift för EU-mopeder

-

tekniska nämnden ska se över möjligheten att underlätta för
parkering av mopeder och EU-mopeder.

Yrkanden
Nina Berggård (V) och Karl Petersen (S) yrkar bifall till tekniska nämndens
förslag.

Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
avslå medborgarförslaget i enlighet med tekniska nämndens förslag.
_____
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2012-05-28

106

250

Kommunstyrelsen

2012-05-14

102

257

Arbets- och personalutskottet

2012-04-30

102

215

septkf30c

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsoch personalutskottets förslag.
_____

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget om slopad
parkeringsavgift för EU-mopeder. Tekniska nämnden kommer dock att se
över möjligheten att underlätta för parkering av mopeder och EU-mopeder.
_____

Beslutsexpediering
Stefan Aho, Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

