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Servicenämnden 
 

Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne

Ordförandens förslag

Servicenämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige 
följande 

1. Regionfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt föreliggande 
förslag för sjukhusområdena i Helsingborg, Hässleholm, 
Kristianstad med Tandvårdshuset, Landskrona, Lund inklusive 
Annetorp och Landsdomaren, Trelleborg inklusive Rättspsykiatriskt 
centrum, Ystad samt markparkering för sjukhusområdet i Malmö 
från och med 2016-10-01.  

2. Regionfullmäktige fastställer taxa för kontrollavgifter på samtliga 
ägda och inhyrda fastigheter där Regionservice ansvarar för 
parkeringen, innebärande kontrollavgift som följer respektive 
kommuns kontrollavgift från och med 2016-10-01. 

3. Taxor och avgifter gäller för parkering kl. 00-24 på orterna Malmö, 
Lund inklusive Annetorp och Landsdomaren samt Helsingborg. 
Orterna Trelleborg inklusive Rättspsykiatriskt centrum, Landskrona, 
Hässleholm, Kristianstad med tandvårdshuset och Ystad gäller taxor 
och avgifter för parkering mellan 06-22. Mellan klockan 22-06 är det 
avgiftsfritt. 

 

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde 2010-05-04 § 36, policy för parkeringsverk-
samheten i Region Skåne. En standardisering av kostnaden för månadskort 
eftersträvas. En indelning av mindre och större orter ger en rättvisare 
fördelning av avgifterna när det gäller 30 dagars abonnemang. Taxeförslag 
för mindre orter 300 kronor och en taxa för större orter på 500 kronor för 30 
dagars abonnemang. Bedömningen är att detta är ett minimum för att 
undvika förmånsbeskattning. 

http://pactdia.reg.skane.se/Arbetsdokument/1402924-U3___SN_Beslutsförslag.docx 
Postadress:  205 25 Malmö  
Besöksadress: Dockplatsen 26 
Telefon (växel): 040-675 30 00   Fax:  
Internet: www.skane.se 

 

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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Förslag till indelning för större orter: sjukhusområdena i Lund inklusive 
Annetorp och Landsdomaren, Malmö korttidsbetalning (markparkering), 
och Helsingborg. Indelning för mindre orter enligt följande: 
sjukhusområdena i Kristianstad med Tandvårdshuset, Ystad, Trelleborg 
inklusive RPC, Hässleholm samt Landskrona. 
 
Avgift skall gälla kl. 00-24 alla dagar både för 30 dagars abonnemang samt 
korttidsparkering på sjukhusområdena i Lund inklusive Annetorp och 
Landsdomaren, Malmö korttidsbetalning (markparkering), och Helsingborg. 
 Orterna Trelleborg inklusive Rättspsykiatriskt centrum, Landskrona, 
Hässleholm, Kristianstad med tandvårdshuset och Ystad gäller taxor och 
avgifter för parkering mellan 06-22. Mellan klockan 22-06 är det avgiftsfritt. 
 
I ärendet finns följande dokument 

1. Beslutsförslag inklusive bilaga 2016-05-09 
2. Karta SUS Lund 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

För sjukhusområdena i Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad med 
Tandvårdshuset, Landskrona, Lund inklusive Annetorp och Landsdomaren, 
Trelleborg inklusive Rättspsykiatriskt centrum, Ystad samt markparkering 
för sjukhusområdet i Malmö föreslås taxor och avgifter att gälla från och 
med 2016-10-01.   
 
När det gäller avgift för timparkering föreslås en lägsta taxa på 6 kronor 
enligt förslag i bilaga.  
 
Taxan för 30 dagars abonnemang (personal) föreslås en nivå för mindre 
orter 300 kronor/30 dagars abonnemang och en nivå för större orter 500 
kronor/30 dagars abonnemang enligt föreslagen ortsindelning. 
 
Parkeringshuset i Malmö ägs och driftsätts av P-Malmö. 
 
Sjukhusområdet Lund har en intervalltaxa för att över tid kunna styra olika 
parkeringssituationer exempelvis vid om- och nybyggnation samt att 
tillgängligheten behöver påverkas och för att undvika söktrafik. 
  
För att inte skatteverkets regler om subventionerad parkeringsplats ska 
kunna hävdas och för att undvika förmånsbeskattning bedöms dessa 
höjningar vara ett minimum. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Höjning av taxor och avgifter för parkeringsverksamheten bedöms öka 
intäkterna vilket innebär att Region Skånes parkeringsverksamhet kan 
uppfylla ställda resultatkrav.  
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Juridisk bedömning 

Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig. 
 

Miljökonsekvenser 

Ärendet bedöms kunna stimulera till ett ökat kollektivt åkande och därmed 
få positiva effekter på miljön. 
 

Samverkan med berörda fackliga organisationer 

Samverkan/MBL-förhandling slutförs på regional nivå. 

Uppföljning 

Uppföljning kommer att ske i samband med löpande verksamhets- och 
ekonomiska uppföljningar. 
 

Daniel Hedén 
Ordförande 

Helena Skjeld 
Servicedirektör 
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Bilaga 
 

Förslag på höjning av avgifter fr. o m 2016-10-01 på sjukhusområdet i 
Helsingborg 

Tabell 1: 
Sjukhusområdet i Helsingborg Ny avgift Avgift idag 
Markparkering vid Huvudentrén, 
Förlossning och Akuten 

Ingen höjning 20 kr/timme 

Markparkering övriga platser Ingen höjning 10 kr/timme 
Parkeringshus Glashuset, vid 
Olympiahuset o Prins Kristians Gata 

Ingen höjning 10 kr/timme 

30 dagars abonnemang Läkarhuset, 
Glashuset inomhus 

500 kr/månad 480 kr/månad 

Maximal taxa uppgår till 100 kr/dygn 

  

  
  

 

Förslag på höjning av avgifter fr. o m 2016-10-01 på sjukhusområdet i 
Hässleholm 

Tabell 2: 
Sjukhusområdet i Hässleholm Ny avgift Avgift idag 
Markparkering  Ingen höjning 6 kr/timme 
30 dagars abonnemang 300 kr/månad 150 kr/månad 
Maximal taxa uppgår till 60 kr/dygn

     

 
 

Förslag på höjning av avgifter fr. o m 2016-10-01 på sjukhusområdet i 
Kristianstad  

Tabell 3:  
Sjukhusområdet i Kristianstad Ny avgift Avgift idag 
Markparkering  10 kr/timme 8 kr/timme 
30 dagars abonnemang 300 kr/månad 200 kr/månad 
Maximal taxa uppgår till 100 kr/dygn 

      

 
Förslag på höjning av avgifter fr. o m 2016-10-01 vid Tandvårdshuset i 
Kristianstad. 

Tabell 4: 
Tandvårdshuset i Kristianstad Ny avgift Avgift idag 
Markparkering  6 kr/timme 2 kr/timme 
30 dagars abonnemang 300 kr/månad 100 kr/månad 
Maximal taxa uppgår till 60 kr/dygn 
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Förslag på höjning av avgifter fr. o m 2016-10-01 på sjukhusområdet i 
Landskrona 

Tabell 5: 
Sjukhusområdet i Landskrona Ny avgift Avgift idag 
Markparkering vid Huvudentrén  Ingen höjning 10 kr/timme 
Markparkering övriga platser 6 kr/timme 5 kr/timme 
30 dagars abonnemang 300 kr/månad 150 kr/månad 
Maximal taxa uppgår till 60 kr/dygn 

  
        

 

 

Förslag på höjning av avgifter fr. o m 2016-10-01 på sjukhusområdet i 
Lund 

Tabell 6: 
Sjukhusområdet i 
Lund/Landsdomaren/Annetorp 

Ny avgift Avgift idag 

Markparkering 12-18 kr/timme 10-15 kr/timme 
Parkeringshus Ingen höjning 12 kr/timme 
30 dagars abonnemang 
/parkeringshus/markparkering 

500 kr/månad 380 kr/månad 

Maximal taxa uppgår till 100 kr/dygn

 

  

 
Förslag på höjning av avgifter fr. o m 2016-10-01 på sjukhusområdet i 
Malmö 

Tabell 7: 
Sjukhusområdet i Malmö Ny avgift Avgift i dag 
Markparkering 06-22 Ingen höjning 20 kr/timme 
Markparkering 22-06 Ingen höjning 12 kr/timme 

   
   

   
 
 
Förslag på höjning av avgifter fr. o m 2016-10-01 på sjukhusområdet i 
Trelleborg 

 

Tabell 8: 
Sjukhusområdet i Trelleborg/RPC Ny avgift Avgift idag 
Markparkering  6 kr/timme 5 kr/timme 
30 dagars abonnemang Ingen höjning 300 kr/månad 
Maximal taxa uppgår till 60 kr/dygn 
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Förslag på höjning av avgifter fr. o m 2016-10-01 på sjukhusområdet i 
Ystad 

Tabell 9: 
Sjukhusområdet i Ystad Ny avgift Avgift idag 
Markparkering  Ingen höjning 10 kr/timme 
30 dagars abonnemang 300 kr/månad 150 kr/månad 
Maximal taxa uppgår till 100 kr/dygn

  

 
 
 
 
 

Kontrollavgifter  

Kontrollavgifterna följer de nivåer som respektive kommun beslutat.   

Nivåerna på kontrollavgifter styrs av lag (1984:318) om kontrollavgift för 
olovlig parkering § 4, beslutad av Näringsdepartementet.  
 
Kontrollavgift i svenska kronor vid felparkering: 
Sjukhus P-plats Parkeringsförbud HCP plats 
Helsingborg 300 500 700 
Hässleholm 400 600 1 000 
Kristianstad 400 400 1 000 
Landskrona 300 450 700 
Lund 400 600 800 
Malmö 400 600 1 000 
Trelleborg 400 600 800 
Ystad 500 900 900 
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