Verksamhet
För att möta framtidens behov pågår en förtätning genom uppförande av byggnader för bostäder och
verksamheter. Förtätningen ställer, tillsammans med in- och utpendling höga krav på parkering och
mobilitet, och medför att en stor del av parkeringsbehovet måste lösas genom parkering under mark eller i
parkeringshus. Parkering Malmö äger och förvaltar nio parkeringshus och har åtagit sig att uppföra
ytterligare sex parkeringshus.
Digitalisering; Parkering Malmö arbetar med att utveckla digitala lösningar för att förbättra produkter och
service gentemot kunderna och för att effektivisera den egna verksamheten.
Hållbarhet; Parkering Malmö arbetar med hållbarhet bland annat genom en ny antagen resepolicy,
använda hållbara och klimatsmarta material i ny- och ombyggnation, förse våra parkeringshus med
växtklädda fasader och installera solceller på parkeringshusen.
Mobilitet; Parkering Malmö har tillsammans med kommunstyrelsen och tekniska nämnden fått i uppdrag
att under 2020 utreda möjligheterna att omvandla/nybilda parkeringsanläggningar till mobilitetshus. I
rollen som möjliggörare för mobilitetslösningar och delningstjänster har Parkering Malmö ingått
samarbeten med olika leverantörer av mobilitetstjänster.
Trygghet; Parkering Malmö har investerat i lösningar, såsom kameraövervakning, megafoner och
belysning, som skapar en trygghetskänsla i och omkring våra parkeringshus.
Kommunfullmäktigemål
Parkering Malmös arbete för att bidra till kommunfullmäktigemålen fortlöper enligt plan.
Ekonomi
Parkering Malmö redovisar 2020 ett resultat om 22 022 tkr före bokslutsdispositioner och skatt. Resultatet
innebär en negativ avvikelse jämfört med budget med 19 701 tkr. Budgetavvikelsen beror i sin helhet på
coronaviruspandemin och dess negativa effekt på intäkter från korttidsparkering och kontrollavgifter.

Fokusområden
Parkering Malmö har fokus på digitalisering, hållbarhet, mobilitet och trygghet. Bolaget arbetar med att
genom drift, underhåll och trygghetsåtgärder säkerställa att Parkering Malmös parkeringshus håller hög
kvalitet och förser kunderna med god tillgänglighet och service.
Digitalisering
Parkering Malmö arbetar aktivt med att utveckla digitala lösningar för att förbättra produkter och service
gentemot kunderna och för att effektivisera den egna verksamheten. Digital hantering av
parkeringsbiljetter, parkeringstillstånd, uthyrning, betalning och övervakning förenklar för både kunder
och medarbetare samtidigt som det har en positiv effekt på miljön och ekonomin.
Utveckling av nya processer och system pågår för att effektivisera ekonomistyrning, uthyrning och
internkommunikation.
Hållbarhet
Parkering Malmö arbetar med hållbarhet bland annat genom att välja klimatsmarta tjänsteresor, använda
hållbara och klimatsmarta material i ny- och ombyggnation, förse våra parkeringshus med växtklädda
fasader, installera solceller på parkeringshusen, utöka antalet laddplatser för elbilar i parkeringshusen samt
möjliggöra för mobilitetslösningar. Bolaget arbetar även med att hitta lösningar för energilagring och
flexibel energianvändning. Genom att analysera beläggningsgraden kan Parkering Malmö utnyttja samma
parkeringsplats på olika tider på dygnet av boende, företag och besökande. Därmed kan bolaget bidra med
att minimera söktrafik, maximera uthyrningen och skapa plats.
Parkering Malmö tänker cirkulärt vid planering av parkeringshus och har ett brett perspektiv vid
investeringar. Om bilinnehavet minskar i framtiden, vill Parkering Malmö kunna anpassa bolagets
parkeringshus så att de även kan tillgodose andra funktioner. Det nya parkeringshuset i Sege Park, som
beräknas stå klart 2022, byggs för att vara flexibelt och kunna byggas om på ett enkelt sätt. För att
minimera byggnationens klimatpåverkan, kommer parkeringshuset att byggas av trä. Det kommer att
innehålla ett stort antal laddplatser för elfordon, solceller, dagvattenåtervinning, smarta lösningar för
optimering av energiflöden, växtklädda fasader, vara cykelgarage samt ha utrymme för en mobilitetspool.
Som en del i ett europeiskt samarbetsprojekt blir energisystemet i huset innovativt, med ett
fastighetsbatteri som kan lagra solenergi till kvällar och nätter.
Mobilitet
Parkering Malmö har tillsammans med kommunstyrelsen och tekniska nämnden fått i uppdrag att under
2020 utreda möjligheterna att omvandla/nybilda parkeringsanläggningar till mobilitetshus. Mobilitetshus i
den mening att parkeringsanläggningar även ska inrymma infrastruktur och plats för delningstjänster för
hållbara trafikslag.
I rollen som möjliggörare för mobilitetslösningar och delningstjänster har Parkering Malmö ingått
samarbeten med olika leverantörer av mobilitetstjänster. Bolaget kommer att utveckla rutiner och
processer för att effektivera arbetet i samband med dessa partnerskap.
Trygghet
Parkering Malmö har investerat i lösningar, såsom kameraövervakning som kontinuerligt förnyas och
utökar med nya, megafoner och mosquito buzzers för att med ljud störa obehöriga, samt belysning som
skapar en trygghetskänsla i och omkring våra parkeringshus - för våra kunder och malmöborna.

Parkering Malmö styrs av bolagsordning, ägardirektiv och kommunfullmäktigemål.
Parkering Malmös uppdrag är att bygga, förvalta och övervaka parkeringsanläggningar på tomtmark i
Malmö stad. Bolaget äger och förvaltar nio parkeringshus. På uppdrag av Malmö stad har bolaget åtagit sig
att uppföra ytterligare sex parkeringshus under en tioårsperiod. Parkering Malmö sköter även uthyrning,
övervakning och förvaltning av ett flertal parkeringsanläggningar inom Malmö stad samt åt externa
fastighetsägare.
Styrelsen för Parkering Malmö tillskrivits att arbeta med fyra av kommunfullmäktiges mål under
mandatperioden. Bolagets arbete gentemot kommunfullmäktigesmål bedöms ske enligt plan, vilket
förtydligas under avstämningsavsnittet.
Covid-19 har påverkat bolagets intäkter på ett sätt som inte kunde förutses. Bolaget vidtog omedelbara
åtgärder, vilka förtydligas under ekonomiavsnittet.
Planerat jämställdhets- och diskrimineringsprojekt fick skjutas fram till 2021 med anledning av pandemin.

Parkering Malmö redovisar för 2020 ett resultat om 22 022 tkr före bokslutsdispositioner och skatt.
Resultatet innebär en negativ avvikelse jämfört med budget med 19 701 tkr. Budgetavvikelsen beror i sin
helhet på coronaviruspandemin och dess negativa effekt på intäkter från korttidsparkering och
kontrollavgifter.
Korttidsparkeringen minskade kraftigt i mitten av mars 2020 på grund av stängda gränser, begränsningar
av evenemang och mässor, minskad pendling, hemarbete och minskad handel.
Parkering Malmö vidtog omedelbart åtgärder för att minska kostnaderna, och öka intäkterna från
månadsparkering genom att analysera beläggningsgraden. Parkering Malmö har under 2020 haft fokus på
att arbeta mer kostnadseffektivt, bland annat genom digitalisering. Genom utbildning och
kompetensöverföring utför Parkering Malmö arbete i egen regi, exempelvis fiberdragning. En ny
prispolicy som tagits fram under hösten 2020 kommer att ha en positiv effekt på ekonomin under 2021 2023. Vidare har Parkering Malmö under året sett över bolagets avtal med externa fastighetsägare och
omförhandlar alternativt avslutar de avtal som inte är lönsamma.

Med anledning av coronaviruspandemin minskade korttidsparkeringen kraftigt i mitten av mars. Under
sommaren ökade korttidsparkeringen igen, dock inte i nivå med budget. Med anledning av ökad
smittspridning och nya restriktioner minskade återigen korttidsparkeringen kraftigt i november-december.
Intäkterna från korttidsparkering och kontrollavgifter uppskattas under 2020 ha minskat med 58 821 tkr.
Kostnadsbortfallet, vilket är hänförligt till minskade arrendekostnader, personalkostnader och övriga
externa kostnader uppskattas under 2020 uppgå till 20 232 tkr.
Riksdagen införde tillfälliga regler om nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars till 30
juni 2020. För Parkering Malmö innebar det en nedsättning om 636 tkr. Vidare infördes även tillfälliga
regler som innebär att arbetsgivare får ersättning för sjuklönekostnader från och med april 2020. För
Parkering Malmö innebar det under 2020 en ersättning om 321 tkr.

Årets investeringar avviker i förhållande till budgeterade investeringar. Betalplanen för Sege Park har
senarelagts. Vidare har mindre underhåll senarelagts med anledning av minskade intäkter från
korttidsparkering och kontrollavgifter under året.

Tillväxt och förtätning ställer krav på nya parkeringslösningar
Fram till 2050 förväntas Malmö stad växa från ca 350 000 invånare till 500 000 invånare. Invånare, företag,
arbetspendlare och besökare ska leva, bo, verka och förflytta sig i staden. För att tillmötesgå framtidens
behov på ett hållbart sätt pågår en förtätning av Malmö stad genom uppförande av byggnader för bostäder
och verksamheter. Förtätningen ställer, tillsammans med in- och utpendling höga krav på parkering och
mobilitet, och medför att en stor del av parkeringsbehovet måste lösas genom parkering under mark eller i
parkeringshus.
Framtida investeringskostnader för P-hus kräver ny parkeringspolicy/norm samt
finansieringsprocess
Fastighetsägare som bygger bostäder eller lokaler ska följa Malmö stads parkeringspolicy och
parkeringsnorm. Malmö stad har ett övergripande ansvar för parkeringens planering. Malmö stad har dock
ingen skyldighet att ordna parkering. Denna skyldighet åvilar fastighetsägaren. Parkeringsnormen anger ett
minimikrav för antalet parkeringsplatser och gäller som vägledning vid detaljplaneläggning och som krav
vid bygglovsgivning. I sin bygglovsansökan ska fastighetsägaren beskriva hur parkeringsbehovet kommer
att lösas, antingen inom den egna fastigheten eller inom närliggande parkeringsanläggning.
Om parkeringsbehovet inte kan tillgodoses inom den egna fastigheten har fastighetsägaren möjlighet att,
via Malmö stad, göra parkeringsköp i Parkering Malmös parkeringshus. Avtalet om parkeringsköp gäller i
25 år och innebär en reservation/garanti för att få hyra ett bestämt antal parkeringsplatser i aktuellt
parkeringshus. Det är av stor vikt att fastighetsägare utreder det verkliga behovet av parkeringsplatser och
gör parkeringsköp i motsvarande omfattning. Om det verkliga behovet av parkering överstiger
fastighetsägarens parkeringsköp, det vill säga reserverade platser, kan Parkering Malmö endast i mån av
lediga platser erbjuda parkering.
Fastighetsägaren erlägger parkeringsköpsavgiften till Malmö stad, varefter Parkering Malmö äskar dessa
medel som del av finansieringen av parkeringsanläggningen. Avtalet om parkeringsköp som
fastighetsägaren tecknar med Malmö stad stadgar att fastighetsägaren ska erlägga betalningen för
parkeringsköpen först efter att slutbesked enligt plan- och bygglagen ges för fastigheten. Detta medför att
Parkering Malmö får stå för hela investeringskostnaden och i många fall vänta flera år på att
fastighetsägarna ska erlägga parkeringsköpsavgiften trots att de använder parkeringsplatserna.
Parkeringsköpsavgiften hade med fördel kunnat erläggas i ett tidigare skede, till exempel i anslutning till att
bygglovet beviljas alternativt vid startbesked. När avtalstiden löper ut bör ett nytt avtal om parkeringsköp
tecknas med fastighetsägaren, och ny parkeringsköpsavgift erläggas.
Fokusområden
Parkering Malmö kommer framöver att ha fortsatt fokus på digitalisering, hållbarhet, mobilitet och
trygghet.
Ekonomi
Med anledning av coronaviruspandemin minskade Parkering Malmös intäkter under 2020 från
korttidsparkering och kontrollavgifter kraftigt. Även under 2021 förväntas pandemin ha en negativ
påverkan på korttidsintäkterna. Detta möter Parkering Malmö upp framöver genom att ha fortsatt fokus
på kostnadseffektivisering och digitalisering. En ny prispolicy som tagits fram under hösten 2020 kommer
att ha en positiv effekt på ekonomin under 2021 - 2023. Vidare ser Parkering Malmö fortsatt över bolagets
avtal med externa fastighetsägare och omförhandlar alternativt avslutar de avtal som inte är lönsamma.

