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Antagande av taxa för boendeparkering
Frågan om möjligheten att införa boendeparkering på utvalda parkeringar i
kommunen har uppkommit i samband med att förvaltningen arbetat med att ta
fram fungerande parkeringsregler i Mollösund. Arbetet har resulterat i att
förvaltningen tillsammans med Mollösunds vägförening kommit fram till att
införa boendeparkering i kombination med avgiftsbelagda parkeringar. Taxa
för parkering av personbil finns redan antagen av kommunfullmäktige men nu
behövs en generell taxa, för hela Orust kommun, gällande
boendeparkeringskort.
Förslagen på taxa baseras på jämförelser med andra kommuner. Dock kunde
inte någon kommun som använder sig av 6 månaders kort hittas utan där har
vi gjort en egen bedömning. Se exempel på kommuner nedan. Då problemen
med parkeringsplatser normalt uppstår under sommarhalvåret när våra
sommarboende flyttar ut till sina fritidsboenden har förvaltningen valt att lägga
taxan för 1 månads kort och 6 månaders kort något högre än vad ett 12
månader kort i snitt kostar/månad.
Månadskort:
Uddevalla kommun, 335-450 kr
Falkenbergs kommun, 310 kr
Kungsbacka kommun, 200 kr
Årskort:
Grundsunds (Lysekils kommun), 1875 kr
Sotenäs kommun, 1500 kr
Vänersborgs kommun, 1200 kr
Förvaltningens förslag är att införa tre olika nivåer av boendekort, 500
kr/månad, 1400 kr/6 månader och 1900 kr/12 månader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-30.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa taxa för boendeparkering till 500 kr/månad, 1400 kr/6 månader
och 1900 kr/12 månader (inklusive moms), samt
att taxan ska gälla från och med 2017-04-01.
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Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till förvaltningen att återkomma med uppföljningsrapport i ärendet
under hösten.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt utskottet för samhällsutvecklings förslag
___________
Christer Hellekant yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
__________
Beslutet skickas till
Chef för plan, mark och exploatering
Mark- och trafikingenjör
Ansvarig hamn och parkering
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