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Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och -norm

STK-2018-96
Sammanfattning

I Malmö stads budget för 2015 gavs stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden,
miljönämnden och Parkering Malmö i uppdrag att tillsammans göra en genomgripande
översyn av kommunens samlade parkeringspolitik. Nämnderna och Parkering Malmö har
genomfört uppdraget och presenterar nu ett förslag till Policy och norm för mobilitet i
Malmö. Kommunfullmäktige har att ta ställning till om förslaget ska antas.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till ”Policy och norm för mobilitet och parkering
i Malmö”.
2. Kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att besluta om riktlinjer
för anordnande av parkering och mobilitet i plan- och bygglovsskedet, enligt vad som
benämns i förslag till ”Policy och norm för mobilitet och parkering” som ”Mobilitet
för Malmö”.
3. Kommunfullmäktige ger ansvariga nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag att vidare
utreda de föreslagna strategier som omnämns i förslag till ”Policy och norm för
mobilitet och parkering”.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag till förmån till tidigare lämnad reservation i tekniska
nämnden 2018-06-18.
Ordförande ställer proposition på stadskontorets förslag mot Torbjörn Tegnhammars (M)
yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med
stadskontorets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse KSAU 180806 Översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och -norm
Remissammanställning
Reservation (L+M) från stadsbyggnadsnämnden
Reservation (SD)
Policy och norm för mobilitet och parkering antagandehandling
Miljönämnden beslut 180614 med Reservation (SD) samt Särskilt yttrande (L)
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-06-07 § 205
Uppdrag
Särskilt yttrande (L)
Reservation (SD) från Stadsbyggnadsnämnden
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Reservation (SD) från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 180618 §176
Reservation (M+L) från tekniska nämnden
Tjänsteskrivelse från Parkering Malmö
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Beslut Parkering Malmö

