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Servicenämnden
§ 93
Taxa för parkering
Dnr SFN 2016/0703
Handlingar
Serviceförvaltningens skrivelse 2016-08-19
Karta parkeringszoner
Bakgrund
Kalmar kommun har som avsikt att införa boendeparkering och utöka det
avgiftsbelagda parkeringsområdet på Malmen, Ängö, Norrgård och på
Bremerlyckan/Gamla Stan. Uppdraget har sin grund i stor
parkeringsproblematik i flera av områdena.
Kalmar kommun inför boendeparkering för att underlätta för boende att stå
uppställda längre tid. Flera av de tilltänkta områdena är funktionsblandade
områden, där det finns både verksamheter och boende. Där är det inte bara
boende och besökare till dessa som är i behov av parkering i området och det
är därför som reglering införs. För att boende inte ska behöva flytta bilen på
grund av 24-timmarsregeln och betala avgift en gång varje dygn införs så kallad
boendeparkering.
Att införa parkeringsreglering (avgift och tid) handlar om att lättare kunna styra
trafiken, få mer rotation på det begränsade antalet parkeringsplatser, lättare
styra vart och när människor parkerar och därmed kan vi prioritera mellan
olika användargrupper. Det hela bygger på att boende, besökare och
verksamheter har olika parkeringsbehov vid olika tider på dygnet och genom
avgifter och tidsregleringar kunna styra detta. Genom avgift och tidsreglering
skapas omsättning.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Kajsa Hedin (M) föreslår att nämnden ska bifalla förvaltningens förslag
med ändringen att de nya områdena i förslaget (Malmen, Ängö,
Norrgård och Bremerlyckan/Gamla Stan) ska ha samma avgiftsbelagda
tider som Kvarnholmen (9-15, (9-15)).
2. Ingemar Einarsson (C) föreslår att nämnden ska bifalla förvaltningens
förslag.
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Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden först om nämnden vill
bifalla eller avslå Kajsa Hedins förslag och sedan om nämnden vill bifalla eller
avslå förvaltningens förslag. Han finner att nämnden bifaller förvaltningens
förslag.
Omröstning begärs. Servicenämnden godkänner följande omröstningsproposition: Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja, den som vill
bifalla ändringsförslaget röstar nej. Vid omrösningen avges 7 ja-röster och 4
nej-röster (bilaga 1). Det innebär att servicenämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslut
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt
nedan att gälla från och med 1 januari 2017.
Kvarnholmen:
Oförändrad avgift för pendlarparkering: 300 kr för 30 dygn
Boendeparkering ändras från 100 kr för 30 dygn till 300 kr för 30 dygn
Oförändrad avgift per timma mellan 9-15, (9-15): 10 kr eller 5 kr/timme
beroende på zon
Varvsholmen:
Oförändrad avgift per timma: 5 kr/timme 9-15, (9-15)
Ny avgift för pendlarparkering: 200 kr för 30 dygn
Nya områden är Malmen, Ängö, Norrgård och Bremerlyckan/Gamla stan:
Ny avgift för pendlarparkering: 200 kr för 30 dygn
Ny avgift för boendeparkering: 200 kr för 30 dygn
Ny avgift per timma: 5 kr/timme mellan kl 9-18, (9-18)
Reservation
Kajsa Hedin (M), Alexander Critén (M), Lasse Karlsson (L) och Magnus
Jernetz-Gustavsson (M) reserverar sig till förmån för Kajsa Hedins
ändringsförslag.

Sekreterare
Anna Sandstedt
Justeras
Ingemar Einarsson
ordförande

Anne-Katrin Foss
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Taxa för parkering
Förslag till beslut
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt
nedan att gälla från och med 1 januari 2017.
Kvarnholmen:
Oförändrad avgift för pendlarparkering: 300 kr för 30 dygn
Boendeparkering ändras från 100 kr för 30 dygn till 300 kr för 30 dygn
Oförändrad avgift per timma mellan 9-15, (9-15): 10 kr eller 5 kr/timme beroende på zon
Varvsholmen:
Oförändrad avgift per timma: 5 kr/timme 9-15, (9-15)
Ny avgift för pendlarparkering: 200 kr för 30 dygn
Nya områden är Malmen, Ängö, Norrgård och Bremerlyckan/Gamla stan:
Ny avgift för pendlarparkering: 200 kr för 30 dygn
Ny avgift för boendeparkering: 200 kr för 30 dygn
Ny avgift per timma: 5 kr/timme mellan kl 9-18, (9-18)
Bakgrund
Kalmar kommun har som avsikt att införa boendeparkering och utöka det avgiftsbelagda parkeringsområdet på Malmen, Ängö, Norrgård och på Bremerlyckan/Gamla Stan. Uppdraget har sin grund i stor parkeringsproblematik i
flera av områdena.
Kalmar kommun inför boendeparkering för att underlätta för boende att stå
uppställda längre tid. Flera av de tilltänkta områdena är funktionsblandade områden, där det finns både verksamheter och boende. Där är det inte bara boende och besökare till dessa som är i behov av parkering i området och det är
därför som reglering införs. För att boende inte ska behöva flytta bilen på
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grund av 24-timmarsregeln och betala avgift en gång varje dygn införs så kallad
boendeparkering.
Att införa parkeringsreglering (avgift och tid) handlar om att lättare kunna styra
trafiken, få mer rotation på det begränsade antalet parkeringsplatser, lättare
styra vart och när människor parkerar och därmed kan vi prioritera mellan
olika användargrupper. Det hela bygger på att boende, besökare och verksamheter har olika parkeringsbehov vid olika tider på dygnet och genom avgifter
och tidsregleringar kunna styra detta. Genom avgift och tidsreglering skapas
omsättning.
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