1

Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-11-28 kl. 08:30-11:00

Plats

Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Anders Törnblad (MP) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (Andre vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Leif Weine Benthon Tisell (S)
Morgan Svensson (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Per Håkan Linné (L)
Stefan Robert Plath (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Magdalena Beck (S)
Fehim Yilmaz (S)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Helena Grahn (M)
Petter Naef (M)
Marja Harborn (L)
Anders Pripp (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Eva Nilsson Lundqvist (stadsjurist)
Annika Abrahamson (enhetschef)
Annika Larsson (enhetschef)
Joakim Norgren (utvecklingssamordnare)
Mats Jönsson (ingenjör)
Gustav Svanborg Edén (personalföreträdare, Vision)
Labied Abdul-Aziz (personalföreträdare, SACO)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2018-12-03

Protokollet omfattar

§272
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Objektsgodkännande för upphandling av parkeringsautomater

TN-2018-3652
Sammanfattning

Idag har Malmö Stad ca 600 biljettautomater för betalning av parkeringsavgift på allmän
platsmark. Hälften är så gamla att de måste bytas ut för att kunna uppfylla bankernas
säkerhetskrav. Det finns inte nya reservdelar att tillgå. De maskiner som är kopplade till EON
har en betydande elkostnad. En stor del av serviceteknikernas tid går till bilkörning för att
uppdatera, byta reservdelar, byta biljettrulle, ordna stopp i myntbehållaren eftersom detta
måste utföras på plats. Det innebär stora servicekostnader och minskade intäkter.
Parkeringsövervakningen är tidskrävande då det i varje parkerat fordon måste sökas efter
giltig avgiftsbiljett. Utöver detta löper nuvarande ramavtal ut februari 2019. Med anledning av
ovanstående behöver en ny ramavtalsupphandling genomföras och en stor uppdatering till
nya parkeringsautomater på ca 300 platser under 2019 och ca 300 under 2020.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upphandlingsunderlaget innebärande en beräknad kostnad för genomförandet
av projektet på
25 250 000 kr.
Finansiering: 25 250 000 kr
Fastighets- och gatukontoret netto: 25 250 000 kr
Ökade drifts- och underhållskostnader för projektet beräknas uppgår till -325 000 kr/år.
2 000 000 kr är drift och 4 000 000 kr är underhållskostnader. Kapitalkostnaderna beräknas
till 5 675 000 kr brutto, 5 675 000 kr netto
att lämna ärendet vidare till kommunfullmäktige för objektsgodkännande samt
att ett möte hålls med representanter för tekniska nämnden och förvaltningen för
en genomgång av parkeringsautomaternas funktionalitet.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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