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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 och
parkering i Malmö. Kommunfullmäktige behandlade förslaget i september och oktober 2018
då det först bordlades och sedan återremitterades till kommunstyrelsen för bredare
förankring. En politisk förankring har nu ägt rum och förslaget har reviderats.
Kommunfullmäktige har att ta ställning till om det reviderade förslaget till Policy och norm
för mobilitet och parkering i Malmö ska antas.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige antar förslag 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
anges i ärendet.
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
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag.
Ordförande ställer proposition på bifall till stadskontorets förslag mot avslag och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla stadskontorets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse KSAU 200831 Översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och -norm
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Tekniska nämnden beslut 200226 § 48 med Reservation (SD), (M) och Särskilt
yttrande (C) och (MP)
Remissvar från tekniska nämnden - 200226
Miljönämnden beslut 200218 § 38 med Reservation (M) och (SD) och Särskilt
yttrande (V)
Remissvar från miljönämnden - 200218
Förskolenämnden beslut 200219 § 17 med Reservation (M) och Särskilt yttrande
(C)
Remissvar från förskolenämnden - 200219
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200213 § 50 med Reservation (M) och (SD) och
Särskilt yttrande (C) och (MP)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden - 200213
Servicenämnden beslut 200214 § 20 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande (C)
och (MP)
Remissvar från servicenämnden - 200214
Remissvar från Parkering Malmö - 200203
Beslut KSAU 191202 §657
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö (förslag per 180528)
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö antagandehandling (reviderat
förslag efter återremiss)
Sammanställning över ändringar
Beslut KF 181025 § 251 Återremiss
Beslut KSAU 191202 §657
Beslut KF 180830 § 193 bordläggning
Förslag till beslut §266 KS 180815
Förslag till beslut KSAU 180806 §454
Rättelseblad för policy och norm för mobilitet och parkering från gatukontoret och
stadsbyggnadskontoret
Beslut Parkering Malmö - 180626
Tekniska nämnden beslut 180618 §176
Reservation (M+L) från tekniska nämnden - 180618
Reservation (SD) från tekniska nämnden - 180618
Miljönämnden beslut 180614 med Reservation (SD) samt Särskilt yttrande (L)
Reservation (SD) i miljönämnden - 180614
Särskilt yttrande (L) i miljönämnden - 180614
Bilaga remissammanställning
Policy och norm för mobilitet och parkering antagandehandling
Remissammanställning
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-06-07 § 205
Reservation (L+M) från stadsbyggnadsnämnden - 180627
Reservation (SD) från Stadsbyggnadsnämnden - 180627
Uppdrag
Förvaltningsyttrande skickat till stadsbyggnadskontoret
Förslag till ny parkeringspolicy och parkeringsnorm 2018-01-15
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KS AU beslut 180129 §47 Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy
och -norm
Remiss - Följebrev från stadsbyggnadsnämnden
Förvaltningarnas medskick till KSAU angående översyn av parkeringsstrategier
samt ny parkeringspolicy och -norm
Remissförslag angående parkeringspolicy och parkeringsnorm - 180115
Sändlista vid remissutskick - 171127

