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Flexibel parkeringsnorm för Gustavsbergsprojektet
Beslut
Flexibel parkeringsnorm för Gustavsbergsprojektet antas.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
En modell för en flexibel parkeringsnorm har tagits fram för Gustavsbergsprojektet.
Den flexibla parkeringsnormen innebär att byggherren ges möjlighet att få kravet på
parkeringstal sänkt genom så kallade mobilitetsåtgärder som syftar till att minska
bilberoendet. Exempel på mobilitetsåtgärder är bilpool och gratis kollektivtrafikkort under en
begränsad tid. Rabatten i modellen utgår från ett grundtal på 0,8 parkeringsplatser per
lägenhet och därefter görs en justering av grundtalet baserat på lägenhetsstorlek. Efter
justeringen ges en stegvis rabatt beroende på vilka mobilitetsåtgärder byggherren väljer att
genomföra.
En flexibel parkeringsnorm bedöms bidra till ett minskat bilberoende och en mer hållbar
livsstil för de boende samtidigt som en trivsam och attraktiv boendemiljö skapas.

Handlingar i ärendet
Nr
1.
2.
3.

Handling
Flexibel parkeringsnorm Gustavsbergsprojektet
Motion och tjänsteskrivelse 15KS-192-3
Beslut att testa och utvärdera en flexibel parkeringsnorm
i Gustavsberg, KF 2015-09-30 § 177

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs
Biläggs

Yrkanden
Mikael Lindström (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut samt att
”kommunfullmäktige delegerar till planansvarig nämnd att vid behov kunna besluta om
undantag från försökets geografiska gräns (Gustavsbergsprojektet), så att den flexibla pnormen kan användas även för andra områden med liknande goda förutsättningar (till
exempel Munkmora om det inte krävs ny granskning av detaljplanen). (beslutsnivå KF).”
Fredrik Sneibjerg (L) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut samt avslag på
Lindströms (S) tilläggsyrkande.
Filip Joelsson (MP) yrkar bifall till Lindströms (S) tilläggsyrkande.

Justering:

Utdraget bestyrks:
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Thorulf Empfevik (SD) yrkar avslag till tjänsteskrivelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag eller
avslår desamma, ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar enligt Lindströms (S)
tilläggsyrkande eller avslår desamma, ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att
avslå Lindströms (S) tilläggsyrkande.

Reservationer och protokollsanteckningar
Mats Skoglund (V) lämnar följande protokollsanteckning: Ej tjänstgörande ersättaren Mats
Skoglund (V) antecknar till protokollet att om han varit tjänstgörande hade skulle röstat för
Socialdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma tilläggsyrkande.
Mikael Lindström (S) och Filip Joelsson (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sändlista för beslutsexpediering
Planavdelningen

Justering:

Utdraget bestyrks:

