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Stadsbyggnadsnämnden
Datum

2020-02-24

Yttrande

Adress

August Palms plats 1
Diarienummer

Till

SBN-2019-1207

Kommunstyrelsen

Yttrande över Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy
och -norm STK-2018-96
Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Det är angeläget att utveckla policyn och normsystemet för parkering i ett föränderligt och
växande Malmö. Det går inte att bortse från de grundläggande behoven av utveckling för ett
mer hållbart Malmö och för ett effektivare bostadsbyggande i Malmö.
Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker därför förslaget.
Yttrande

Stadsbyggnadsnämnden har deltagit i att tillsammans med övriga berörda nämnder ta fram
ett förslag till ny policy och norm för parkering och mobilitet (SBN 2016-1303). Detta
förslag presenterades i kommunfullmäktige hösten 2018 varefter det återremitterades för
bredare politisk förankring.
Nämnden noterar att det förslag som nu är aktuellt har förändrats i några delar jämfört med
det tidigare förslag som nämnden fattat beslut om. De förändringar som är gjorda handlar i
huvudsak om förändrade textfornmuleringar i dokumentets policydel – kring kostnader för
bilparkering, bilparkering i gemensam anläggning, föreslaget mobilitetsköp, studentboenden
– samt förändrade normtal för och gångavståndsangivelser till besöksbilparkering för
förskola (i realiteten hämtning och lämning av barn). Även vissa rättelser och redaktionella
och förtydligande ändringar har gjorts.
Stadsbyggnadsnämndens verksamhet påverkas mest av de förändrade normtalen för
besöksbilparkering till förskola, som har höjts jämfört med 2018 års förslag. I en del fall när
vi bygger tät stad är det utmanande att i stadsbyggnadsprocessen ordna tillräckliga ytor för
förskolans och barnens behov. Den föreslagna förändringen kommer att ytterligare betona
behovet av tät samverkan och samordning mellan stadens olika nämnder, förvaltningar och

2 (2)
bolag för att planera och ge lov för förskolor, samt att effektivt förvalta och driva
förskolorna för barns bästa.
Det är angeläget att utveckla policyn och normsystemet för parkering i ett föränderligt och
växande Malmö. Det går inte att bortse från de grundläggande behoven av utveckling för ett
mer hållbart Malmö och för ett effektivare bostadsbyggande i Malmö, även utifrån ett
barnperspektiv. Därför bör processen inte dras ut på tiden ytterligare.
Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker med detta föreliggande förslag.

ordförande

Sofia Hedén (S)
sekreterare

Kristina Andersson

Reservationer och särskilda yttranden

Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Susanne
Ydstedt (M) och Peter Ahlström (M) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga § 50a.
Anders Olin (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in en skriftlig reservation, bilaga § 50b.
Martin Molin (C) med instämmande av Bengt Svensson (C) lämnar en ett särskilt yttrande §
50c.
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 50d.

