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Tekniska nämnden
Datum

2021-03-23

Yttrande

Diarienummer

Till

TN-2020-2915

Kommunfullmäktige

Motion av John Roslund (M) om skrapparkeringsbiljett
STK-2020-1264

Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

De allra flesta betalar idag parkeringsavgiften via telefon och har man inte tillgång till detta så
finns parkeringsautomater på många platser. För att köpa en eventuell skrapparkeringsbiljett
behöver parkören fortfarande hitta och ta sig till ett försäljningsställe på samma sätt som
man idag tar sig till en parkeringsautomat. Ett system med skrapparkeringskort innebär att en
omfattande apparat med marknadsföring, distribution och försäljning behöver skapas.
Tekniska nämnden ser inte de fördelar som kan motivera att de befintliga betalmöjligheterna
kompletteras med ett system med skrapparkeringsbiljetter. Med hänvisning till detta föreslår
Tekniska nämnden att Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.
Yttrande

En skrapparkeringsbiljett används i regel genom att parkören märker ut sin ankomsttid på en
förköpt (fysisk) biljett, till exempel genom att skrapa fram årtal, datum och klockslag. Biljetten gäller sedan under ett angivet tidsspann. Skrapparkeringsbiljetter kräver ett omfattande
system av marknadsföring, distribution och försäljning. Historiskt har skrapparkeringsbiljett
använts i några kommuner i Sverige, exempelvis Kalmar och Visby, men dessa system har
lagts ner. Andra kommuner har övervägt skrapparkeringsbiljett men utan att det har införts.
Systemet har, till skillnad från exempelvis p-skiva och parkeringsautomater, inte fått något
ordentligt fäste i Sverige. Fastighets- och gatukontoret känner inte till någon kommun som i
nuläget tillämpar skrapparkeringsbiljett i Sverige.
Betalningsmöjligheter av parkeringsavgift
2016 fick dåvarande gatukontoret i uppdrag att avveckla betalningsfunktionen med mynt i
parkeringsautomater. Samtidigt fick förvaltningen även i uppdrag att säkerställa att det fanns
minst ett alternativ till kortbetalning. Det krävs idag ingen smartphone för att betala parkeringsavgiften. Att betala via en mobilapp är en av flera betalningsmöjligheter.
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Idag kan betalning av parkeringsavgift ske på följande sätt:
• Mobilappar, varav tre som Malmö stad har avtal med
• Talsvar
• SMS
• I parkeringsautomater, med betalkort och bensinkort.
70–80 % betalar idag parkeringsavgiften via mobilapp. Informationsskyltar om betalningsmöjligheter har satts upp i parkeringsområden. Det finns även ett system av hänvisningspilar
till parkeringsautomater.
Utländska besökare
Utländska besökare har samma möjligheter att köpa en biljett som svenska medborgare, antingen via mobilapp, sms, talsvar eller i parkeringsautomaten. Förvaltningen ser ingen fördel
med att turister behöver gå till ett försäljningsställe och köpa en skrapparkeringsbiljett när
det redan går att köpa en (digital) sådan i en parkeringsautomat. Alla parkeringsautomater
har dessutom engelska, tyska eller franska som val av språk och de tar alla gällande betalkort.
Att betala via en mobiltelefon är en trend som även ökar internationellt. EasyPark, ett av företagen som Malmö stad har avtal med gällande mobilbetalning, finns till exempel internationellt. Utländska besökare bör i hög grad vara införstådda med hur ett sådant system fungerar.
Parkeringsövervakning
Ett system med skrapparkeringsbiljetter innebär en delvis återgång till en biljetthantering
som kommunen de senaste åren fasat ut. Parkeringsautomaterna i Malmö är biljettlösa och
övervakning av parkerade fordon sker genom en kontroll av registreringsnummer med hjälp
av handdator. Kommunen använder också scanningbilar som scannar registreringsnummer
och därigenom övervakar parkeringsavgift. En biljettlös hantering effektiviserar parkeringsövervakningen samt ökar rättsäkerheten. En fysisk dekal eller biljett kan till exempel hamna
bortom synhåll för parkeringsvakten. Dekaler och biljetter kan också bli föremål för manipulation och fusk.
Ordförande

Andréas Schönström (S)
Nämndsekreterare

Philip Lee
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande.

