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Tekniska nämnden
Yttrande

Datum

2020-03-11

Diarienummer

Till

TN-2018-401

Kommunstyrelsen

Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och -norm
STK-2018-96

Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Yttrande

Tekniska nämnden har varit med i arbetet med framtagandet av ny parkeringspolicy och
parkeringsnorm och ställer sig bakom huvuddragen i det framtagna dokumentet även efter
gjorda revideringar. Det är positivt att dokumentet efter revidering har förtydligats gällande
att konceptet mobilitetsköp ska ses som ett test och att det är ett koncept som är under
utveckling och som ska följas upp och utvärderas. Det är också positivt att dokumentet har
kompletterats med en tydligare förklaring kring de olika nivåerna av mobilitetsåtgärder som
kopplas till parkerings-normen. Det bör dock lyftas fram att revideringen gällande
förändrade normtal för korttidsparkering vid förskolor och skolor kan förstärka ett oönskat
beteende med att fler barn åker bil till förskola och skola.
Vidare är det tekniska nämndens mening att följande lydelse i policydokumentet (s. 19) bör
strykas:
De flesta åtgärder i detta paket kommer att vara sådana som vid denna policys framtagande
(2019) ännu inte är utvecklade. Det innebär att det kommer att ta viss tid innan den omfattande
nivån i praktiken kan tillämpas i stadsbyggandet. Grundläggande utformningsprinciper ska vara
uppfyllda.

Tekniska nämnden har vid avgivande av detta yttrande även uppdragit åt fastighets- och
gatukontoret att under 2020 ta fram förslag på sådana mobilitetsåtgärder som ska kunna
motsvara kategorin omfattande nivå i föreslaget policydokument (s. 19).
Ordförande

Andréas Schönström (S)
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Nämndsekreterare

Philip Lee
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) yrkande om avslag på såväl ordförande Andréas Schönströms (S)
yrkande som på Stefana Hotis (MP) m.fl. tilläggsyrkande. Se till protokollet bilagd
reservation, § 48a.
Håkan Fäldt (M), Karin Olsson (M) och Niclas Röhr (M) reserverar sig skriftligen mot
beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande om avslag på såväl ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande som på Stefana Hotis (MP) m.fl. tilläggsyrkande. Se till protokollet
bilagd reservation, § 48b.
Henrik Malmberg (C) anmäler ett särskilt yttrande. Se till protokollet bilagt yttrande, § 48c.
Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande. Se till protokollet bilagt yttrande, § 48d.

