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Översyn av parkeringsorganisationen i Uppsala kommun 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  uppdra till Uppsala Parkerings AB att förvalta och övervaka samtliga kommunala 
parkeringsplatser som idag ligger under gatu-och samhällsmiljönämnden från och med 2014-
03-01,  
 
att  ansvar för parkeringsövervakning för samtliga kommunala parkeringsplatser överförs till  
Uppsala Parkerings AB per 2014-03-01, 
 
att  uppdra till Uppsala Parkerings AB att inom en 5 års period tillskapa 600 parkeringsplatser 
i två parkeringsgarage i centrala Uppsala, 
 
att  godkänna uppdaterade ägardirektiv, bolagsordning och affärsplan samt budget och plan 
2014- 2017 för Uppsala Parkerings AB enligt bilaga 1, 
 
att  uppdra till Uppsala Parkerings AB att i samverkan med plan-och byggnadsnämnden 
utarbeta rutiner för en aktiv hantering av parkeringsköp, 
 
att fastställa ändringar i reglementet för gatu- och samhällsmiljönämnden enligt bilaga 2 samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att fatta nödvändiga beslut för att verkställa flytt av 
parkeringsförvaltning och parkeringsövervakning (såsom förordnande av p-vakter om dessa 
flyttas till bolaget) 
 
Sammanfattning 
Den strategiska parkeringsplaneringen i Uppsala kommun ska verka för kommunens 
övergripande mål om att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik samt minska trafikens 
miljöbelastning. Flytt av parkeringsförvaltning från nämnd till parkeringsbolaget möjliggör att 
både den strategiska parkeringsplaneringen och den operativa parkeringshantering i Uppsala 
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kommun utförs av en organisatorisk enhet. I och med att bolaget är delaktigt i hela processen, 
från planeringsstadiet till färdig anläggning, kan detta bidra till att det uppnås bättre 
effektivitet och synergieffekter. Vidare möjliggörs uppbyggnad av en heltäckande kompetens 
kring parkeringsfrågor. Bolagets aktiva roll i de olika processerna har huvudsyftet att nå 
kommunens övergripande mål avseende trafiksituationen inom Uppsala kommun.  
 
Utredningens slutsats är att Uppsala Parkerings AB, efter överföring av parkerings-
verksamheten från gatu-och samhällsmiljönämnden, får ekonomisk styrka för att driva och 
bygga nya anläggningar. I initialskedet är det överskott från gatuparkeringar som bär upp 
bolaget och skapar ekonomiska förutsättningar för att nya anläggningar kan byggas. Det 
långsiktiga målet med parkeringssituationen i Uppsala är dock att minska gatuparkeringar och 
frigöra ytor. För att nå dit måste bolaget på kort- och medellångt sikt arbeta med att bygga 
parkeringsanläggningar som dels ersätter de idag existerade gatuparkeringar dels täcker de 
växande parkeringsbehoven.  
 
Ärendet 
Bakgrund 
En växande stadskärna med fler invånare och fler verksamheter kräver fler parkeringsplatser 
vilket i sin tur kräver att kommunen samordnar och säkerställer en långsiktig tillgång till 
parkering. Tillgång och efterfrågan skiftar i olika stadsdelar och vid olika tider på dagen vilket 
skapar obalans i tillgång och efterfrågan. Beläggningsstudier har visat att det finns brist på 
parkeringar på kvartersmark i områden med boendeparkering som ligger strax utanför 
centrum. Denna obalans leder till omfattande problem i form av felparkeringar, dubbelupp-
ställningar, söktrafik med köbildningar, dålig miljö mm. De områden som pekats ut i 
beläggningsstudien är bland annat Luthagen, Höganäs och Fålhagen.  
 
En styrgrupp och en arbetsgrupp tillsattes av stadsdirektören i mars 2013 med uppdrag: 

• att utreda förutsättningarna att flytta parkeringsverksamheten som idag ligger under 
gatu-och samhällsmiljönämnden (GSN) till Uppsala Parkerings AB (UPAB); 

• att tydliggöra ansvarsområdet mellan plan-och byggnadsnämnden (PBN) och gatu-och 
samhällsmiljönämnden rörande parkeringsnormer, friköpsmöjligheter och 
kommunstyrelsens avseende långsiktigt åtagande för parkeringssituationen i centrala 
Uppsala; 

• att utreda förutsättningarna för UPAB att tillskapa ytterligare ca 600 parkeringsplatser 
i centrala Uppsala genom produktion av två nya parkeringsgarage. 

 
Styrgruppen har bestått av tjänstemän från kontoret för samhällsutveckling, Tom Karlsson 
och Bengt Andrén, tjänstemän från kommunledningskontoret, Jan Malmberg och Christoffer 
Nilsson, samt representant från UPAB, Ove Jansson. Arbetsgruppen har bestått av tjänstemän 
från kontoret för samhällsutveckling och kommunledningskontoret och har biståtts av externa 
konsulter. Arbetsgruppen har löpande rapporterat av till styrgruppen. Vidare har utredningen 
presenterats för GSN den 29 oktober 2013.  
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Föredragning 
Synsättet för uppdragen är att skapa en mer effektiv parkeringsförvaltning genom en 
renodling av parkeringsverksamheten som i dagsläget sker både i bolags- och nämndform. 
Arbetsgruppen har fokuserat på att kartlägga förutsättningarna för bolagisering av 
parkeringsverksamheten som idag ligger under GSN. En omvärldsanalys och en 
lokaliseringsstudie har på uppdrag av arbetsgruppen utarbetats av en extern konsult, se bilaga 
3. Omvärldsanalysen och lokaliseringsstudien har till stor del varit vägledande i denna 
utredning. Analys av de ekonomiska förutsättningarna för bolagiseringen har utförts med stöd 
av extern konsult. Analysen har genomförts ur två perspektiv: nulägesperspektiv och 
framtidsperspektiv. Ur nulägesperspektiv har en enklare genomlysning skett av de existerande 
parkeringsverksamheterna inom Uppsala kommun. Genomlysningen av GSN:s och UPAB:s 
verksamheter har genomförts i syfte att säkerställa att samtliga delar i dessa verksamheter 
fångas upp både vad avser parkeringsbeståndet men även olika funktioner, processer, 
befintliga avtalspartner mm. Ur framtidsperspektivet har man utrett om det finns ekonomiska 
förutsättningar för att tillskapa 600 parkeringsplatser genom att bygga två parkeringsgarage. 
Framtidsperspektivet baseras på antagandet att GSN:s parkeringsverksamhet överförs till 
UPAB. UPAB har med andra ord modellerats genom att göra ett antal antaganden om 
produktionskostnaden, finansieringsbehovet mm.  
 
Förutsättningar för bolagisering 
Ur juridiskt perspektiv återfinns de i sammanhanget viktigaste lagrummen avseende 
parkeringsverksamhet i lagen om kommunal parkeringsövervakning samt lagen om 
felparkeringsavgifter. En angelägenhet som innefattar myndighetsutövning får överlämnas 
endast om det finns lagligt stöd för detta. I lagen om kommunal parkeringsövervakning finns 
särskilt stöd för att lämna över förvaltningsuppgift som innebär myndighetsutövning. Här 
tydliggörs kommunens rätt att bedriva verksamhet av denna art och att parkeringsövervakning 
skall fullgöras av parkeringsvakter som har genomgått lämplig utbildning. Vidare framgår det 
också att till parkeringsvakt kan förordnas en arbetstagare hos kommunen eller kommunalt 
parkeringsbolag. Ett kommunalt parkeringsbolag får som huvudregel inte tillhandahålla 
parkeringsövervakning åt privata fastighetsägare som äger parkeringsplatser eftersom det får 
anses falla utanför den kommunala kompetensen och kan även utgöra risk för att det uppfattas 
som en konkurrensbegränsning. Det föreligger dock inga hinder att, av nämnda skäl, överlåta 
driften av parkeringsverksamhet på gatumark till ett kommunalt helägt aktiebolag. Dock finns 
det andra moment som innefattas av parkeringsverksamhet som inte kan lämnas över till 
annan aktör än kommunen. Följande beslut kan inte överlämnas till bolag: 

• beslut om att parkeringsövervakning ska införas och att kommunen själv ska svara för 
övervakning 

• beslut om att fastställa parkeringstaxa på gatumark och nivå på felparkeringsavgifter 
• beslut om övervakningsområde och minsta antal p-vakter 
• underrättelse till polismyndighet om beslut enligt ovan samt samråd om den allmänna 

inriktningen 
• förordnande av parkeringsvakter enligt lag om kommunal parkeringsövervakning 
• flyttning av fordon 
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Det är kommunfullmäktige som har behörighet att fatta beslut om felparkeringsavgiftens 
belopp. Avgiftens lägsta och högsta belopp är dock fastställt i förordningen om 
felparkeringsavgift.  I vissa fall kan kommunfullmäktige delegera beslutande rätt till nämnd. 
Uppsala kommunfullmäktige fattade 2003 beslut om att bemyndiga GSN att fatta beslut om 
höjning av felparkeringsavgifter till vissa nivåer. Även förordnande av parkeringsvakter i 
Uppsala kommun har delegerats till GSN.  Vad avser parkeringsövervakning har Uppsalas 
kommunfullmäktige den 31 januari 2005 bland annat beslutat om att kommunal 
parkeringsövervakning ska omfatta hela Uppsala kommun och att inom vissa områden i 
tätorten ska övervakningen skötas av minst åtta helårsarbetande parkeringsvakter och i andra 
minst tre helårsarbetande parkeringsvakter. Om antal parkeringsvakter skulle behöva ändras 
måste ett sådant beslut fattas av kommun.  
 
Det ska också nämnas att parallellt med detta ärende presenteras för kommunfullmäktige ett 
förslag till parkeringspolicy. I den beskrivs fem mål utifrån vilka all hantering och planering 
av parkering i Uppsala kommun ska utgå från. Målen för parkering kan härledas till 
kommunens övergripande mål om att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik samt målet 
om att trafikens miljöbelastning ska minska.  
 
Parkeringsköp 
I uppdraget ingår också att utreda friköpsmöjligheter. Man brukar tala om parkeringsköp som 
innebär att en fastighetsägare deltar finansiellt i en gemensam parkeringsanläggning. Enligt 
plan- och bygglagen ska tomter som tas i anspråk för bebyggelse ha lämpligt utrymme för 
parkering, lastning och lossning av fordon, i rimlig omfattning på tomten eller i närheten av 
denna. Arbetet med en ny parkeringsnorm i Uppsala kommun pågick under 2013. Beslut om 
antagande plan- och byggnadsnämnden beräknas kunna fattas i november.  
 
Uppsala kommun har hittills inte arbetat systematiskt med parkeringsköp och idag saknas det 
en part inom kommunen som rent praktiskt kan hantera dessa. Genom att systematiskt arbeta 
med parkeringsköp skapas bättre möjligheter att arbeta med högre exploateringstal och 
effektiva parkeringslösningar.  
 
I den utredning som presenteras i bilaga 3 framgår bland annat hur hantering av 
parkeringsköp sker i andra kommuner. Fallstudier har visat att parkeringsköp hanteras på 
olika sätt i kommunala parkeringsbolag runt om i Sverige. I vissa fall är parkeringsbolagen 
involverade tidigt i plan- och byggprocessen och i andra fall inte. Även prissättning på 
parkeringsköp varierar mellan de kommunala parkeringsbolagen. Hur ersättningar för 
parkeringsköp hanteras varierar också, ibland går ersättningen direkt till parkeringsbolaget 
och ibland till fastighetskontoret. I vissa kommuner är det kommunen som är avtalspart 
gentemot fastighetsägaren och i andra kommuner är det parkeringsbolaget.  
 
Med utgångspunkt av det ovan beskrivna föreslås att bolaget i samarbete med plan-och 
byggnadsnämnden utarbetar rutiner och krav som ska gälla för parkeringsköp inom Uppsala 
och specifikt hur ansvaret ska fördelas samt när bolaget ska involveras i förhandlingar om 
parkeringsköp.  
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Parkeringsverksamheterna i dagsläget  
GSN 
Uppsala kommuns parkeringsverksamhet bedrivs idag i både nämnd- och bolagsform. I 
GSN:s uppdrag ingår att ansvara för parkeringsverksamheten på alla kommunala parkeringar 
på gatu- och kvartersmark. På uppdrag av GSN tillhandahåller Teknik & Service (ToS) 
tjänster som främst avser parkeringsövervakning, underhåll och reparation av parkerings-
automater och skyltning samt målning av parkeringsrutor. I korthet, ToS utför den operativa 
förvaltningen av kommunala parkeringsplatser på gator och offentliga parkeringar i Uppsala 
kommun. Parkeringsövervakning utförs av de förordnade parkeringsvakterna anställda av 
kommunen.   
 
Idag arbetar 16 parkeringsvakter som är förordnade av Uppsala kommun. Ytterligare 2,5 
heltidstjänster finns på ToS och arbetar med diverse parkeringsrelaterade uppgifter såsom 
administration av boendeparkering.  Kostnaden för arbete utfört av ToS ligger i dagsläge 
fakturerat till ett fast pris som är nära självkostnadspris. Utöver detta finns en medarbetare på 
GSN som uteslutande arbetar med parkeringsrelaterade frågor. Parkeringsövervakning i yttre 
område, bilburen parkeringsövervakning, utförs av extern aktör. Övriga parkeringsrelaterade 
tjänster, såsom service och tömning av parkeringsautomater, är outsourcade till externa 
leverantörer. 
 
Uppsala Parkerings AB 
Uppsala Parkerings AB är kommunens helägda bolag och ingår i Stadshuskoncernen. Bolaget 
har fram till 2007 förvaltat ca 300 p-platser i Kvarnen. Kommunfullmäktiges beslutade i 
september 2007 att bolaget skulle överta parkeringsgaraget vid Resecentrum från GSN. Sedan 
2008 bedriver bolaget parkeringsverksamhet dels i det egna garaget vid Resecentrum 
(Centralgaraget) dels i det hyrda garaget (Kvarnengaraget). UPAB har i dagsläget inga 
anställda utan bolagets funktioner täcks av systerbolagets personal (systerbolaget = Uppsala 
Kommun Fastighets AB). Bolaget anlitar externa leverantörer för drift och skötsel av garagen, 
parkeringsövervakning, service och tömning av myntautomater mm.  
 
Konsolidering av parkeringsverksamheterna i UPAB 
Som nämnts inledningsvis har en genomlysning av parkeringsverksamheter genomförts i syfte 
att samla och kvalitetssäkra information avseende parkeringsbeståndet, identifiera olika 
processer och avtal. Nedan redovisas de i sammanhanget viktigaste iakttagelserna avseende 
genomlysningen av parkeringsverksamheter i GSN: 

• antalet parkeringsplatser på kommunal gatu-och kvartersmark som idag ligger under 
GSN uppskattas till ca 8 900 p-platser varav drygt 3 000 p-platser i dagsläget är 
avgiftsbelagda 

• samtliga parkeringsplatser övervakas och genererar intäkter i form av 
felparkeringsavgifter 

• timavgifter från p-automater motsvarar ¾ av totala intäkter och felparkeringsavgifter 
står för resterande ¼ 

• majoriteten av verksamhetens intäktsgenererade p-platser ligger i Uppsalas stadskärna 
• genomsnittligt årligt överskott från parkeringsverksamheten uppskattas till ca 25-30 

Mnkr 
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• i GSN:s överskott ingår inte kostnad för snöröjning och underhåll av parkeringsplatser 
då den totala kostnaden för vinterväghållning mm redovisas inom GSN:s övriga 
verksamhet, kostnaden är inte fördelad på parkeringsverksamhet 

• på Kontoret för samhällsutveckling finns det 2-2,5 heltidstjänster som idag uteslutande 
arbetar med parkerings-relaterade frågor 

• parkeringsövervakning utförs av kommunen förordnade parkeringsvakter som är 
anställda på ToS och alla personalkostnader ingår i det avtal till fast pris mellan GSN 
och ToS 

• i dagsläget är det 15 parkeringsvakter och en gruppledare som arbetar med 
parkeringsövervakning- denna personal är relativt frikopplad från övriga verksamheter 
inom ToS 

• det finns fåtal externa leverantörer men det stora hela ligger all den operativa 
förvaltningen, administration av parkeringstillstånd, boendeparkering mm hos ToS 

 
Resultaten av genomlysningen av parkeringsverksamheter hos UPAB är följande: 

• parkeringsverksamhet bedrivs i två garage: i Centralgaraget med 350 -platser och i 
Kvarnengaraget med 300 p-plaster 

• intäkterna består till ca 2/3 av timavgifter och till ca 1/3 av månadsuthyrning 
• ca 50% av parkeringsplatserna i Kvarnengaraget hyrs tills bostadsrättsföreningar 
• det finns inga anställda i bolaget och bolaget administreras av personal på 

systerbolaget 
• samtliga tjänster avseende parkeringsövervakning, fastighetsskötsel, mynthantering 

mm är outsourcade till externa leverantörer 
• parkeringsverksamet har inte än redovisat något överskott, de senaste två åren har 

underskott uppgått till ca 3Mnkr, prognos för 2013 är ett underskott på 0,7 Mnkr 
 
Om GSN parkeringsverksamhet, såsom det ser ut idag, överförs till UPAB kommer den 
konsoliderade verksamheten att ansvara för samtliga kommunala parkeringar på gatumark och 
för parkeringar i dels egna dels hyrda garage. Intäkterna från gatuparkeringar kommer att 
motsvara ca 4/5 av totala intäkter. På kostnadssidan tillkommer kostnader för att bygga upp 
en egen organisation då den idag inte finns i parkeringsbolaget.  
 
Organisationsmässigt kan medarbetare inom parkeringsverksamheten antingen flyttas över till 
bolaget eller fortsätta arbeta i samma form men på uppdrag av bolaget. De tillgångar som 
redovisas på GSN avseende parkeringsrelaterade inventarier såsom parkeringsautomater bör i 
samband med överföring av parkeringsverksamhet överlåtas till UPAB till bokfört värde.  
 
Därmed flyttas all verksamhet från GSN till bolaget och bolaget ansvarar för förvaltning och 
övervakning av parkeringsplatserna. Med andra ord är överföring av parkeringsverksamheten 
från kommunen till bolaget både tekniskt och organisatoriskt möjligt. Något förenklat, det 
som händer är att överskottet från gatuparkeringsverksamheten redovisas i UPAB istället för i 
GSN.  
 
Modellering av nya UPAB 
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I uppdraget ingår att utvärdera de ekonomiska förutsättningarna för att tillskapa 600 nya 
platser i två parkeringsgarage och utgångpunkten har varit att detta sker utifrån en 
konsoliderad parkeringsverksamhet. Såsom tidigare nämnts har utvärdering skett först utifrån 
ett nulägesperspektiv innebärande en genomlysning av verksamheterna. Därefter har resultatet 
från den utvärderingen utgjort basen för en utvärdering utifrån ett framtidsperspektiv där ett 
antal förutsättningar har styrt modelleringen av UPAB.  
 
Nedan redogörs för huvudförutsättningar som modelleringen bygger på: 

• utgångspunkten är att de faktiska utfallen 2013 i respektive verksamhet används, d v s 
basår är 2013 med årlig uppräkning av samtliga intäkter och kostnader (den årliga 
uppräkningen reflekterar inflationsökningen)  

• uppskattad årlig personalkostnad om 4,5 Mnkr har antagits i modelleringen och 
motsvarar kostnader för företagsledning och nyckelpersoner (5 heltidstjänster) 

• en uppskattad årlig kostnad för bland annat bortförsling av bilar och skötsel och 
underhåll av parkeringsplatserna (till GSN) antas uppgå till 15 Mnkr 

• prognosen har gjorts från och med 2014 och framåt med antagandet att det första 
parkeringsgaraget börjar byggas redan under 2015 och är i drift 2016 samt att det 
andra parkeringsgaraget byggs 2016 med driftstart 2017 

• antagen produktionskostnad för det första garaget med 300 p-platser och som byggs i 
sin i helhet under mark är 400 tkr/p-plats, och för andra garaget med 300 p-platser som 
byggs både under och ovanför mark är 300 tkr/p-plats 

• båda garagen finansieras med nya lån då de genererade överskotten från befintliga 
parkeringar används för amortering av befintligt lån avseende Centralgaraget 

• en offensiv amorteringsansats tillämpas och motsvarar det likviditetsutrymme som 
verksamheten genererar över åren, simuleringen antar att amortering av lån premieras 
framför utdelningar 

• antagen räntekostnad i modelleringen är 4 procent och det totala investeringsbeloppet 
givet ovan nämnda förutsättningarna uppgår till 210 Mnkr 

• avskrivningstiden är 80 år och övriga kostnader har uppskattats utifrån de kostnader 
som UPAB har idag för parkeringsplatser i Centralgaraget 

• intäkterna har beräknats utifrån de genomsnittsintäkter som Centralgaraget och 
Kvarnengaraget redovisar idag per parkeringsplats med en viss upptrappning av 
beläggningsgraden, för första året antas beläggning uppgå till 50 procent. 

• inga kostnader/utgifter för markförvärv/markhyra har antagits i modelleringen 
• eventuellt nedskrivningsbehov för de nya garageen har inte beaktats 
• reinvesteringar i befintliga anläggningar antas ske med 10 års intervall och för p-

automater uppskattas årliga investeringar uppgå till 1,5 Mnkr 
• modelleringen har baserats på antagandet om att parkeringsrelaterade intäkter och 

kostnader för 2014 överförs till parkeringsbolaget som om flytt av 
parkeringsverksamhet sker redan från 1 januari 2014, detta för att kunna förenkla och 
erhålla jämförbarhet 
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Modellering av UPAB utifrån de här förutsättningarna visar att bolaget kommer att ha egen 
förmåga att bygga de nya parkeringsgaragen och även skapa utrymme för ytterligare 
investeringar framöver. Resultat före skatt för de första 4 åren (2014-2017) , se bilaga 1, 
ligger i intervallet 6-12 Mnkr samtidigt som soliditeten uppgår i genomsnitt till 10 procent. 
Soliditeten handlar om hur stabilt ett företag är finansierat. På längre sikt (2018-2023), när 
båda garagen är i drift, ligger resultat före skatt i intervallet 11-17 Mnkr och soliditeten ökar 
över åren till 34 % år 2023. Vid ovan nämnda förutsättningar kommer UPAB att ha amorterat 
ner samtliga lån vid 2031. 
 
En känslighetsanalys har gjorts där förutsättningarna ändrats avseende produktionskostnaden. 
En produktionskostnadsökning med 100 tkr/p-plats, allt annat lika, innebär att soliditeten 
sjunker från i genomsnitt 10 % till 7 % under de första fyra åren p g a  högre skuldsättning. 
Resultatet som lägst uppgår till ca 2 Mnkr under samma period. Tidpunkten för amortering av 
samtliga lån skjuts fram till 2034.  
 
Modelleringen visar att bolaget genom övertagande av parkeringsverksamheten från GSN får 
en finansiell styrka och att det finns goda ekonomiska förutsättningar att tillskapa 600 
parkeringsplatser i två parkeringsgarage inom en 5 årsperiod men även att det finns utrymme 
för ytterligare investeringar på längre sikt. En bärande tanke med det förstärkta 
parkeringsbolaget är att det ekonomiska överskottet i den konsoliderade verksamheten ska gå 
tillbaka till Uppsalaborna och besökarna i staden i form av nya parkeringsanläggningar och 
nya parkeringslösningar.  
 
För och nackdelar av sammanslagning av parkeringsverksamheter 
En sammanslagning av kommunens parkeringsverksamhet som bedrivs av UPAB är 
fördelaktig eftersom man får en situation där all kommunal parkeringsverksamhet hanteras av 
ett organ.  
 
Genom överföring av parkeringsverksamhet som idag bedrivs under GSN kan UPAB vidare 
utvecklas till ett viktigt styrverktyg med två syften, dels som ett verktyg för stadsbyggnads- 
och parkeringspolitik dels som ett verktyg att uppnå ett mer kommersiellt syfte. Ett förstärkt 
UPAB kan via kvalitets- och priskonkurrens dels medverka till ett bättre nyttjande av 
befintliga parkeringsanläggningar dels styra biltrafiken till nya parkeringsanläggningar.  
 
Strategisk placering av p-anläggningar är ett ytterst viktigt instrument för att minska 
söktrafiken, minska trycket på markparkering vilket är till fördel för gång- och cykeltrafik och 
därmed bidrar till en attraktiv och tillgänglig stad. Sammanslagning av de två verksamheterna 
bidrar till att öka förutsättningar för en hållbar stadsutveckling och bolagsformen är att föredra 
då verksamheten får en tydlig avgränsning och en mer kommersiell inriktning.  
 
Argument mot ett utökat parkeringsbolag kan vara att kommunen inte ska engagera sig i 
frågor som lika väl kan skötas av privata aktörer.  
 
Det finns dock ytterligare ett antal skäl för att det kommunala bolaget skall handlägga all 
kommunal parkering: 
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• parkeringen bör med hänsyn till servicekrav, markåtgång, drift och ekonomiska 
resurser samlas i en enhet med eget kostnadsansvar 

• allmänheten har endast ett kommunalt organ att vända sig till i parkeringsfrågor 
• ett parkeringsbolag kan agera effektivare än en förvaltning i kontakten med 

entreprenörer då bolagsformen medger kortare beslutsvägar 
• parkeringsköpsfrågorna kan lösas affärsmässigt tillsammans med fastighetsägare 

genom tredimensionella fastighetslösningar innebärande med andra ord ett delat 
fastighetsägande (t ex parkeringsbolaget äger parkeringsgaraget medan 
fastighetsägaren äger resterande del av fastigheten) 

• nya parkeringslösningar betalas av ”parkeringskollektivet” 
 
Utgångspunkt i denna utredning har varit att ansvaret för parkeringsverksamheten ska 
överföras från GSN till UPAB. Ett alternativ scenario skulle vara att man inte konsoliderar 
verksamheter.  
 
Antar man då istället att två parkeringsgarage ska byggas av GSN blir konsekvensen att 
GSN:s överskott ca 25-30 Mnkr minskar i takt med avskrivningar och räntekostnader för de 
nya garagen. Till skillnad från bolaget används det kvarvarande överskottet (25 Mnkr- räntor- 
avskrivningar) för att finansiera andra verksamheter som GSN ansvarar för. Implicit betyder 
detta att ”parkeringskollektivet” finansierar andra verksamheter. Överskott som genereras i 
bolaget används för att bygga upp ett kapital som möjliggör investeringar bortom två 
parkeringsgarage. Det upparbetade kapitalet i bolaget skapar handlingsutrymme och säkrar för 
en långsiktighet.  
 
Nackdelarna med att överföra GSN:s parkeringsverksamhet till UPAB, om man jämför 
verksamheten i nämnd eller bolagsform, är att insynen i verksamheten kan försämras. Även 
politikens påverkan på den löpande verksamheten kan försämras vilket sammantaget kan leda 
till att man inte har samma typ av kontroll som man upplever ha över verksamheter i 
nämndform.  
 
För att förebygga och motverka dessa nackdelar krävs en tydlig ägarstyrning som säkerställer 
att ett kommunalt bolag verkar enligt ägarens intentioner. Detta sker dels genom ägardirektiv 
dels genom att politikens representanter sitter i bolagens styrelser. Uppsala kommun har 
genom Uppsala Stadshus AB som är moderbolag i stadshuskoncernen en god ägarstyrning 
över de kommunala dotterbolagen och för en löpande kontakt med bolagens representanter.   
 
Konsekvenserna för GSN  
Ansvarig kommunal nämnd under kommunfullmäktige som har rätt att besluta i frågor om 
den offentligrättsliga parkeringsverksamheten är GSN. Detta innebär att efter en överföring av 
parkeringsverksamheten från GSN kommer ansvaret för parkeringsfrågor som är kopplade till 
myndighetsutövning att ligga kvar på nämnden/kommunen. Som beskrivits tidigare är beslut 
om övervakningsområde, minsta antalet p-vakter och förordnande av parkeringsvakter sådana 
beslut som inte kan överföras till bolaget.  
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GSN:s fortsatta uppdrag kan sammanfattas i följande: GSN har ansvar att övervaka 
efterlevnad av gällande föreskrifter och lagar avseende parkeringsrelaterade frågor som faller 
under definitionen myndighetsutövning. I och med överföring av parkeringsverksamhet till 
UPAB måste reglementet för GSN ses över. Ett förslag till ändrat reglementet för GSN finns i 
bilaga 2.  
 
Ytterligare effekt av att parkeringsverksamheten överförs är att GSN:s budget påverkas 
motsvarande överskottet från parkeringsverksamheten. Utredningen föreslår att arbete med 
drift och underhåll av gator, som ligger under GSN:s ansvar fortsättningsvis inkluderar även 
gatuparkeringsplatser och att GSN fakturerar bolaget en årlig avgift för detta.  
 
I modellering av UPAB, som presenteras längre fram i utredningen, har antagandet gjorts att 
en årlig uppskattad avgift om ca 1 700 kr per p-plats kommer att tillfalla GSN. Avgiften ska 
täcka GSN:s kostader för parkeringsfrågor som är myndighetsutövning såsom bortforsling av 
fordon och för drift och underhåll såsom snöröjning. Detta innebär att GSN kompenseras med 
15 Mnkr per år. I takt med att GSN beslutar om nya parkeringsområden och givet att 
parkeringsbeståndet därmed ökar kan GSN:s intäkter också öka. 
  
Vidare kommer GSN fortsättningsvis att ansvara för iordningsställande av parkeringsytor som 
enligt plan utgör allmän plats. I den mån ytorna ska vara avgiftsbelagda för parkering, ska 
UPAB bekosta den tekniska utrustningen såsom mätare, automater, skyltar och ledningar.  
 
Eftersom flytten av parkeringsverksamhet från GSN innebär att vissa beslut avseende 
parkeringsfrågor kommer att ligga kvar på nämnden/kommunen är det därför viktigt att 
bolaget och nämnden har ett nära samarbete.  
 
Konsekvenserna för ToS  
I det framarbetade förslaget över överföring av parkeringsplatser har utgångspunkten varit att 
de avtal som idag existerar mellan GSN och övriga utförare övergår till UPAB dels för att 
verksamheten inte ska störas av en övergång från nämnd- till bolagsform dels för att låta 
UPAB bygga upp en organisation med tillräcklig kapacitet för att kunna göra eventuella 
förändringar. Med utgångspunkt till ovan nämnda kommer varken uppdrag eller organisation 
inom ToS att förändras på kort sikt.  
 
UPAB-konsekvenser 
Med ett övertagande av den kommunala parkeringsverksamheten kommer UPAB:s 
verksamhetsvolym att mångdubblas vilket förutsätter att parkeringsbolaget har egen personal. 
I uppbyggnaden av bolagets organisation måste en vägledande princip vara att nyttja de 
befintliga resurser så kostnadseffektivt som möjligt. Bolagsorganisation måste byggas upp för 
att ge en önskvärd stabilitet i bolaget. Parkeringsbolaget måste bemannas med nyckelpersoner 
samt personer med spetskompetens inom projektledning och utveckling då dessa kompetenser 
idag inte finns hos varken den övertagande verksamheten hos GSN eller i parkeringsbolaget.  
 
Det förutsätter vidare ett antal avtal mellan UPAB och olika nämnder i kommunen, bland 
annat ett avtal där kommunen uppdrar till parkeringsbolaget att utföra parkeringsövervakning 
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och förvaltning av kommunala parkeringsplatser samt avtal om att kommunalanställda 
parkeringsvakter fortsättningsvis ska utföra parkeringsövervakning. 
 
Med anledning av ett utökat ansvar har förslag på reviderad bolagsordning, ägardirektiv och 
avkastningskrav utarbetats för Uppsala parkerings AB, bilaga 1. En reviderad affärsplan har 
också lagts fram i samma bilaga.  
 
Marknadsmässig ersättning mellan bolaget och kommunen 
Modelleringen har baserats på ett antagande om att en årlig avgift om 1 700 kr per 
parkeringsplats ska utgå från parkeringsbolaget till GSN för bland annat arbete med 
myndighetsutövning och skötsel och drift av parkeringsplatserna, motsvarande totalt ca 15 
Mnkr. Kommunledningskontoret bedömer att ersättningen är marknadsmässig men det har 
inte kunnat prövas eller verifieras då historisk information om till exempel driftkostnad per 
parkeringsplats inte finns. En principiell kommentar att beakta när det gäller bolagsformen 
med kommunen som ägare är att samtliga transaktioner mellan kommun och bolag måste ske 
på armlängdsavstånd, dvs på marknadsmässiga villkor. Detta för att säkerställa 
affärsmässigheten och att undvika risken för att bolaget ska uttagsbeskattas eller att 
kommunen bryter mot stadsstödsreglerna.  
 
Lokaliseringsstudie för nya parkeringsgarage 
Arbetsgruppen har med stöd av externa konsulter utrett ett antal potentiella platser där de nya 
parkeringsgaragen skulle kunna anläggas. Resultatet av den utredningen finns i sin helhet i 
bilaga 3 och pekar på ett antal lokaliseringar som skulle kunna vara lämpliga. Genom att 
anlägga ett eller flera parkeringsgarage på de utpekade lokaliseringarna kan behovet av 
parkeringsplatser som beläggningsstudier har pekat på, bland annat Luthagen, lösas. 
 
I de fall där nyproduktion av parkeringsgarage anläggs i närhet till stadskärnan bör bolaget 
även se över möjligheterna att kombinera parkeringsgaragen med cykelgarage för att aktivt 
bidra till en positiv övergång från bil till cykel. 
 
Slutsats 
Parkeringsbolaget får i sin nya roll ansvar att aktivt arbeta med att bygga ut en infrastruktur 
som gagnar både affärsliv och boende. När bolaget ägs av Uppsala kommun kan ett 
samhällsnyttoperspektiv läggas på frågan. De överskott som verksamheten i helhet genererar 
kan till stora delar användas till att bygga ut en infrastruktur i form av nya garageanläggningar 
i innerstaden som krävs för att näringslivet ska kunna fortsätta utvecklas. En god tillgång till 
parkering i attraktiva lägen är därför med största sannolikhet en bra samhällsekonomisk 
investering.  
 
Även om ansvaret för kommunens parkeringar överförs till UPAB så tydliggörs även GSN:s 
ansvar för en hållbar trafikplanering i Uppsala kommun. Ett nära samarbete mellan de båda 
parterna är därmed en avgjort viktig framgångsfaktor för att skapa ett väl fungerande 
trafiksystem. Samarbetet bör vara nära sammankopplat rörande parkeringsavgifter på 
gatumark, behov av parkeringsplatser för att avlasta tungt belastade trafikstråk samt 
samordning för att underlätta övergång från bil till kollektivtrafik samt cykel- och gångtrafik. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Det framlagda förslaget har en direkt påverkan på gatu-och samhällsmiljönämndens budget. 
För 2014 är prognosen att parkeringsverksamheten kommer att generera ett överskott på 15-
20 Mnkr exklusive felparkeringsavgifter. UPAB:s ersättning till GSN motsvarar ca 15 Mnkr 
årligen från 2014. Dessutom behåller GSN parkeringsöverskottet för de två första månaderna 
2014 om ca 5 Mnkr. Om GSN utifrån effekterna av en överföring av parkeringsplatserna går 
med underskott föreslår kommunledningskontoret att det finansieras av kommunens samlade 
resultat. För 2015 och framåt kommer GSN:s ekonomiska situation att hanteras i kommande 
IVE. 
  
Ekonomiska konsekvenser för Uppsala Parkerings AB är att bolaget får en finansiell styrka 
och goda förutsättningar för att tillskapa 600 parkeringsplatser i två parkeringsgarage inom en 
5 årsperiod samt även utrymme för ytterligare investeringar på längre sikt. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson  
Stadsdirektör    Stabschef 



























BILAGA 2 

Ändrat reglemente för gatu- och samhällsmiljönämnden 

 

24 § Gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för 

1. planering, utbyggnad och förvaltning av gator, torg, parker, hamn och farled, samt övrig 
allmän platsmark, gång- och cykelvägar och kommunala trafikanläggningar, 

2. planering och utbyggnad av parkering 

3. upplåtelse av allmän plats, 

4. förvaltning och vidareutveckling av naturreservat och övriga friluftsområden samt 
friluftsbad, 

5. förvaltning av kommunens fasta egendom, 

6. uppgifter enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, 

7. planering av färdtjänst och skolskjutsverksamhet, 

8. uppgifter enligt lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och lagen (1997:736) om färdtjänst, 

9. trafikplanering, 

10. kommunens uppgifter enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning  

11. beslut enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall eller enligt föreskrifter 
som meddelats med stöd av lagen, 

12. kommunens uppgifter enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning,  

13. tillgänglighet och framkomlighet för kollektivtrafiken samt trafiksamordning med andra 
instanser,  

14. trafiksäkerhetsarbete.  

Nämnden företräder arbetsgivaren för alla arbetstagare hos nämnden samt hos Idrotts- och 
fritidsnämnden, Plan- och byggnadsnämnden och Namngivningsnämnden 
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