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Tjänsteskrivelse
Plankontoret
Johan Engström

2019-01-21

Dnr SBN 2018-604

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppdatering av parkeringsnorm
Förslag till beslut
1. Plankontoret får i uppdrag att uppdatera ”Parkering i planering och
bygglov”.
Ärende
Plankontoret föreslås få i uppdrag att uppdatera dokument för parkering som
kan ligga till grund för ett rikare stadsliv. Projektet ska:





Analysera och uppdatera den befintliga parkeringsnormen
Tydliggöra och ta fram modell för projektspecifik parkeringsnorm
Anpassa parkeringsnormen till antagen Utvecklingsplan för Linköpings
innerstad
Anpassning till ny mall för styrdokument
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Bakgrund
2012 antogs riktlinjen Parkering för ett rikare stadsliv. I riktlinjen redovisas
kommunens inriktning för hur arbetet med parkeringar bör utformas för att
vara effektiv samt hur parkeringsfrågan kan bidra till att utveckla staden.
Samtidigt antogs parkeringsnormen Parkering i planering och bygglov.
2017 genomfördes en omvärldsbevakning kring parkeringspolicys hos andra
kommuner i Sverige tillsammans med en analys av Parkering för ett rikare
stadslivs aktualitet.
Bedömningen är att inriktningarna i policyn fortfarande är aktuella.
Parkeringsnormen bör dock uppdateras för att tydliggöra projektspecifik
parkeringsnorm som en möjlighet och därigenom en större flexibilitet när
projekt vidtar specifika åtgärder för att kunna minska antalet parkeringsplatser.
Plankontoret föreslås få i uppdrag att uppdatera kommunens dokument
”parkering i planering och bygglov”.
En uppdatering av parkeringsnormen är av fördel för att:




Tydliggöra och ta fram modell för projektspecifik parkeringsnorm
Anpassa parkeringsnormen till antagen Utvecklingsplan för Linköpings
innerstad
Anpassning till ny mall för styrdokument

Ekonomiska konsekvenser
Projektet bekostas inom samhällsbyggnadsnämnden ”Fysisk planering”.
Kommunala mål
Uppdraget sammanbinds med Samhällsbyggnadsnämndens Mål 7, Hållbart
trafiksystem
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
En uppdatering av parkeringsnormen bedöms inte medföra några skillnader för
kvinnor, män, pojkar, flickor utan bedöms ha samma nytta och påverkan för
alla invånare.
Samråd
Arbetet kommer att bedrivas i samråd mellan Stadsmiljökontoret, Plankontoret
Bygglovskontoret och det kommunala bolaget Dukaten.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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Plankontoret
Alisa Basic

Beslutet skickas till:
Dukaten

