
 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 

 

Handläggare 
Davidsson Per 
 

Datum 
2015-02-13 

Diarienummer 
KSN-2014-0183 

 
 Kommunstyrelsen 

Motion av Simon Alm (SD) om att minska söktrafiken i centrala 
Uppsala. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  besvara motionen med föredragningen i ärendet 
 
Ärendet 
Simon Alm (SD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 
januari 2014, att gatu- och samhällsmiljönämnden får i uppdrag att tillsammans med Uppsala 
Parkerings AB dels få till stånd digitala informationskyltar vid parkeringsplantser i centrala 
Uppsala, dels i samråd med privata aktörer på parkeringsmarknaden i Uppsala ta fram en 
mobilapplikation för information om snabba och enkla parkeringsalternativ. 
Motionen återges som bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterat till gatu- och samhällsmiljönämnden och till Uppsala Parkering AB. 
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden (bilaga 2) hänvisar till att kommunfullmäktige antog en 
parkeringspolicy i januari 2014. Till denna hör riktlinjer som antagits av kommunstyrelsen 
och en handlingsplan som antagits av gatu- och samhällsmiljönämnden. I planen ingår att 
utarbeta ett informationssystem för att öka beläggningen i parkeringsanläggningarna. Ett 
sådant arbete pågår i samarbete med Uppsala City och Uppsala parkerings AB. 
 
Uppsala parkerings AB (bilaga 3) framför motsvarande synpunkter. 
 
Föredragning 
I motionen framförs två uppslag hur information ska spridas, dels vid centrala 
parkeringsplatser, dels genom en mobilapplikation. 
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Som framgår av remissvaren pågår ett arbete för att förbättra informationen för att öka 
utnyttjandegraden av parkeringarna. Ansvaret ligger på i första hand parkeringsbolaget som 
arbetar tillsammans med andra aktörer i Uppsala. 
 
Det är viktigt att de som har ansvaret för att förbättra parkeringssituationen inte binds av 
detaljbeslut utan kan välja de bästa vägarna för att nå resultat. Att genom kommunfull-
mäktigebeslut binda kommunikationen till vissa kanaler, såsom skyltar eller mobilapplikation, 
är inte lämpligt. 
 
Ekonomiska konskevenser 
Inte aktuellt  med föreliggande förslag till beslut 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef för kommunledningskontoret 
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Motion om att minska 1-
söktrafiken i centrala Uppsala 

Parkerings situationen i centrala Uppsala har idag allvarliga brister. Det är vanligt att människor åker runt 
länge i stadskärnan för att hitta en ledig parkeringsplats, det vill säga så kallad söktrafik. Detta är 
tidskrävande och ett irritationsmoment för de individer som tvingas fara omkring på det sättet. Ofta sker 
det dessutom till stor del i onödan eftersom problemet kan lindras med tekniska hjälpmedel. 

I en stad där framkomligheten för bilister är dålig och utsläppen höga är det orimligt att också ha en 
parkeringssituation som den Uppsala har. Det är idag ett stort antal fordonsrörelser mellan platser i 
centrala Uppsala som sker endast för att finna en plats att parkera på. Denna söktrafik är av ondo för 
både individen och miljön, varför det är viktigt att komma till rätta med problemet. 

Enligt en studie genomförd 2012 av JSC AB ansåg 50 procent av de tillfrågade Uppsalaborna att det var 
svårt att hitta en parkeringsplats i centrala Uppsala. Detta kan jämföras med en liknande studie från 2005 
där motsvarande frågeställning gav resultatet 15 procent. 

Skillnaden i resultat tyder på att Uppsalaborna upplever att det är betydligt svårare att hitta en 
parkeringsplats idag än för knappt tio år sedan. Bland de personer som upplevde svårigheter med 
sökandet uppgav hälften att de ägnade minst tre minuter till att finna en ledig parkeringsruta. 

Ett sätt för att minska söktrafiken är att göra det enklare för fordonsförarna att på förhand få reda på 
vatt man ska åka för att finna en plats att parkera på. Det finns flera sätt att göra detta på. En lösning är 
att man invid parkeringar kan ha information på digitala tavlor om antalet lediga platser. En annan 
lösning är att via en mobilapplikation informera föraren om var man smidigt kan hitta en ledig 
parkeringsruta. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

• att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden tillsammans med Uppsala Parkerings AB att få 
till stånd digitala informationsskyltar vid parkeringsplatser i centrala Uppsala om det aktuella
parkeringsläget

• att uppdra till gatu- och samhäUsmiljönämnden tillsammans med Uppsala Parkerings AB att i
samråd med privata aktörer på parketingsmarknaden i Uppsala ta fram en mobilapplikation för 
information om snabba och enkla parkeringsalternativ 

Uppsala den 27 januari 2014 

Simon Alm 
Ersättare (SD) Uppsala kommunfullmäktige 

Bilaga 1



GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN 

Handläggare 
Gustafsson Hassaine Nina 2014-04-24 

Datum Diarienummer 
GSN-2014-0402 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 
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Kommunstyrelsen 

Yttrande över motion av Simon Alm (SD) om att minska söktrafiken i 
centrala Uppsala, KSN-2014-0183 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna yrkar i en motion t i l l kommunfullmäktige att den s.k. söktrafiken i 
centrala Uppsala ska minskas. Kommunfullmäktige antog en parkeringspolicy i januari 2014. 
Ti l l policyn har det även utarbetats riktlinjer, samt ett förslag til l handlingsplan med verktyg 
för att uppnå målen i policyn. Handlingsplanen ska antas av gatu- och samhällsmiljönämnden. 
En av de föreslagna åtgärderna är att utarbeta ett parkeringsinformationssystem som 
minimerar söktrafik och ökar beläggningen befintliga parkeringsanläggningar. 

Ärendet 
Sverigedemokraterna yrkar i en motion, i syfte att minska den s.k. söktrafiken i staden, att 
kommunfullmäktige uppdrar t i l l gatu-och samhällsmiljönämnden att tillsammans med bl.a. 
Uppsala Parkering AB få t i l l stånd digitala informationsskyltar vid parkeringsplatser i centrala 
Uppsala samt att ta fram en mobilapplikation för information om snabba och enkla 
parkeringsalternativ. 

Kommunfullmäktige antog en parkeringspolicy i januari 2014. Til l policyn har det även 
utarbetats riktlinjer som förtydligar målen i policyn samt en handlingsplan med verktyg för att 
uppnå målen. Riktlinjerna har fastställts av kommunstyrelsen och handlingsplanen ska antas 
av gatu- och samhällsmiljönämnden. En av de föreslagna åtgärderna för att uppnå målen är att 
utarbeta ett parkeringsinformationssystem för att öka beläggningen i parkeringsanläggningar 
och därmed frigöra mark för andra ändamål än bilparkering. Systemet kommer också att 
minska söktrafiken. Tillsammans med Uppsala City och Uppsala Parkering AB pågår därför 
redan ett arbete med att ta fram ett parkeringsinformationsystem som passar för Uppsalas 
parkeringsanläggningar. 

ällsmilj önämnden 

Postadress: Uppsala kommun, gatu- och samhällsmiljönämnden, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Bilaga 2



GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-24 

Platsoclrtid: KS-salen, SfadshusetTldockan 17:00X9:00-

Ledamöter: Stefan Hanna (C) ordförande Ersättare: 
Louise Bill (M) l:e v. ordförande 
Johan Lundqvist (MP)2:ev. 
ordförande 
Henrik Ottosson (FP) 
Mia Nordström (C) 
Patrik Hedlund (S) 
Lennart Söderberg (V) t o m § 50 

Jakob Envall (M), tjg 
' Jan-Erik Andersson (M), tjg 
Göran Svanfeldt (S), tjg 
Andreas Hallin (S), tjg 
Ida Sylwan (MP), tjg fr o m § 51 

Tjänstemän: Åsa Nilsson Bjervner 
Barbro Rinander 
Tom Karlsson 
Ralf Nord 
Ann-Britt Ådegren 
Kurt Auoja 
Nina Hassaine Gustafsson 
Cecilia Pettersson 
Josefine Åhrman 
Inger Tjäder, sekreterare 

Utses att justera: Johan Lundqvist (MP) Paragrafer: 43-58 

Konto^tfö^afohällsutveckling, Stationsgatan 12, den 14 maij 2014 
Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 15 maj 2014 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 
24 april 2014 

Sista dag för överklagande: 9 juni 2014 
Datum för anslags nedtagande: 5 juni 2014 

Kontoret för samhällsutveckling, Stationsgatan 12 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
G U 
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GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-24 

§45

Yttrande över motion av Simon Alm (SD) om att minska söktrafiken i centrala 
Uppsala, KSN-2014-0183 
GSN-2014-0402 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att anta upprättat förslag t i l l yttrande och överlämna detsamma t i l l kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna yrkar i en motion t i l l kommunfullmäktige att den s.k. söktrafiken i centrala 
Uppsala ska minskas. Kommunfullmäktige antog en parkeringspolicy i januari 2014. Ti l l policyn 
har det även utarbetats riktlinjer, samt ett förslag t i l l handlingsplan med verktyg för att uppnå målen 
i policyn. Handlingsplanen ska antas av gatu- och samhällsmiljönämnden. En av de föreslagna 
åtgärderna är att utarbeta ett parkeringsinformationssystem som minimerar söktrafik och ökar 
beläggningen befintliga parkeringsanläggningar. 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens remiss av den 3 febmari 2014. 
Kontorets skrivelse av den 1 april 2014. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Uppsala 
• " K O M M U N

Expedieras till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 
Gustafsson Hassaine Nina 

Datum 
2014-11-14 

Diarienummer 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink. 2014 -11 - 9 4 
D.'yienr. ' & N J - Z J O \ M - C5)%3 

IÄWEIL £ 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över motion av Simon Alm (SD) om att minska söktrafiken i 
centrala Uppsala, KSN-2014-0183 

Sverigedemokraterna yrkar i en motion, i syfte att minska den s.k. söktrafiken i staden, att 
kommunfullmäktige uppdrar t i l l gatu-och samhällsmiljönämnden att tillsammans med bl. a. 
Uppsala Parkering AB få t i l l stånd digitala informationsskyltar vid parkeringsplatser i centrala 
Uppsala samt att ta fram en mobilapplikation för information om snabba och enkla 
parkeringsaltemativ. 

Kommunfullmäktige antog en parkeringspolicy i januari 2014. Til l policyn har det även 
utarbetats riktlinjer, samt ett förslag t i l l handlingsplan med verktyg för att uppnå målen i 
policyn. Handlingsplanen antogs april 2014. En av de föreslagna åtgärderna är att utarbeta ett 
parkeringsinformationssystem som minimerar söktrafik och ökar beläggningen i befintliga 
parkeringsanläggningar. 

Tillsammans med Uppsala City har Uppsala Parkering AB påbörjat ett arbete med att ta fram 
ett parkeringsinformationsystem som passar för Uppsalas samtliga parkeringsanläggningar. I 
Uppsala parkerings nyligen antagna affärsplan är ett mål att ha ett beslutsunderlag for en 
sådan investering framme under 2015. 

Med ovannämnda redovisning föreslås motionen besvarad. 

Uppsala Parkerings AB 

Tom Karlsson, vd 

Valthornsvägen 1 C 756 50 UPPSALA Tel 018-28 88 99 Fax 018-40 32 30 
upab@uppsalaparkering.se www.uppsalaparkering.se 

Bilaga 3
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