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Svar på motion om att Melleruds kommun upphör med
parkeringsbevakning snarast möjligt

Kommunfullmäktiges beslut

KommunfullmäKige beslutar att motionen avslås med hänvisning att fortsätta ha möjligheten
att åberopa parkeringsbevakning för att säkerställa att parkeringen nyttjas av kunder och
besökare till Köpmantorget, vårdcentralen och samtidigt minska risken för att parkeringen
nyttjas felaktigt.

Reservationer

Ulf Rexefjord (SD), Liselott Hassel (SD), Martin Andersson (SD), Daniel Svensson (SD),

Ingrid Lindberg (SD), Roland Berglund (SD) och Eva Ericsson (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Martin Andersson (SD) föreslår i en motion den 19 april 2020 att kommunfullmäktige beslutar
att Melleruds kommun upphör med parkeringsbevakning snarast möjlQt.

Alla kommunens parkeringsplatser är avgiftsfria. Dock har att vissa parkeringar har en
begränsad parkeringstid exempelvis på Köpmantorget där man får stå parkerad i maximalt
tre timmar. På de tidsbegränsade parkeringsplatserna ska p-skiva användas,

Kommunen använder felparkeringsavgift för att försöka uppnå tre mål:

o ökad trafiksäkerhet

. bättre framkomlighet

. tillgänglighet till parkeringsplatser

Felparkeringsavgiftens storlek speglar allvaret i överträdelsen. Avgiften är högst på platser
där felparkeringen kan utgöra fara för eller hindra andra trafikanter.

Beslutsunderlag

r Motion,
. Sam hä llsbygg nadsförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2022-09-20, g 243.
. Kommunstyrelsens beslut 2022-L0-06,5 191.

Förslag till beslut på sammanträdet

Morgan E Andersson (C) och Daniel Jensen (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning att fortsätta ha möjligheten
att åberopa parkeringsbevakning för att säkerställa att parkeringen nyttjas av kunder och
besökare till Köpmantorget, vårdcentralen och samtidigt minska risken för att parkeringen
nyttjas felaktigt.

Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
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Beslutsgång

Älderspresidenten ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
komm u nstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Martin Andersson (SD)
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