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UTDRAG 
 

Sammanträdesdatum 

2016-05-25 

 

Servicenämnden 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 juni 2016 
 

§ 61 

Motion från Max Troendlé (MP) - Underlätta för 
bilisterna 

Dnr SFN 2016/0265 

Handlingar 

Serviceförvaltningens skrivelse 2016-04-12 
Motion från Max Troendlé (MP) - Underlätta för bilisterna 

Bakgrund 

I motionen ”Underlätta för bilisterna” förslår Max Troendlé (MP) att 
serviceförvaltningen ska få i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram en 
app som visar var och hur många lediga parkeringsplatser som finns i centrala 
Kalmar. Han föreslår vidare att serviceförvaltningen, om ekonomiska 
möjligheter finns, antingen ska köpa in eller själv ta fram en sådan app. 
 
Yttrande 
Serviceförvaltningen har sedan några månader tillbaka tagit ett P-
ledningssystem i bruk. Systemet visar antal lediga platser på kommunala 
utvalda allmänna parkeringar. Parallellt med det uppdraget påbörjades 
framtagande av en parkeringsapp som ska länkas till den kommun-
gemensamma appen som är under uppbyggnad. Att visa samma uppgifter som 
de digitala parkeringsskyltarna är en del av appens funktion. Möjlighet att 
betala parkeringsavgift, betala boendeparkering samt att få aktuell 
parkeringsinformation är andra funktioner. 
 
Serviceförvaltningen har således redan påbörjat arbetet med att ta fram en app 
för bland annat lediga parkeringsplatser. Kostnaden för appen ryms inom 
budgetram. 
 
Förhoppningen är att P-ledningssystemet och appen ska leda till att minska 
söktrafiken till parkeringsplatser. 

Beslut 

Servicenämnden föreslår att: 
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på 
motionen. 
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Servicenämnden 

 

Motion från Max Troendlé (MP) - Underlätta för 
bilisterna 

Förslag till beslut 
Servicenämnden föreslår att: 
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på 
motionen. 

Bakgrund 
I motionen ”Underlätta för bilisterna” förslår Max Troendlé (MP) att service-
förvaltningen ska få i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram en app 
som visar var och hur många lediga parkeringsplatser som finns i centrala 
Kalmar. Han föreslår vidare att serviceförvaltningen, om ekonomiska möjlig-
heter finns, antingen ska köpa in eller själv ta fram en sådan app. 
 
Yttrande 
Serviceförvaltningen har sedan några månader tillbaka tagit ett P-
ledningssystem i bruk. Systemet visar antal lediga platser på kommunala ut-
valda allmänna parkeringar. Parallellt med det uppdraget påbörjades framta-
gande av en parkeringsapp som ska länkas till den kommungemensamma ap-
pen som är under uppbyggnad. Att visa samma uppgifter som de digitala par-
keringsskyltarna är en del av appens funktion. Möjlighet att betala parkerings-
avgift, betala boendeparkering samt att få aktuell parkeringsinformation är 
andra funktioner. 
Serviceförvaltningen har således redan påbörjat arbetet med att ta fram en app 
för bland annat lediga parkeringsplatser. Kostnaden för appen ryms inom bud-
getram. 
 
Förhoppningen är att P-ledningssystemet och appen ska leda till att minska 
söktrafiken till parkeringsplatser. 
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