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 Kommunstyrelsen 
 

Motion av Johan Lundqvist och Robert Damberg (båda MP) om sänkt 
parkeringsnorm 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  avslå motionen.  
 
Ärendet 
Johan Lundqvist och Robert Damberg, båda (MP) har i motion väckt vid sammanträde den 28 
februari 2011, yrkat att kommunfullmäktige uppdrar till byggnadsnämnden att, i samråd med 
gatu- och trafiknämnden, Uppsala hem AB och andra stora fastighetsägare i Uppsala, sänka 
parkeringsnormen i Uppsalas innerstad. 
 
Motionen återges i bilaga 1 
 
Remissbehandling 
Ärendet har remissbehandlats. Remissvar har lämnats av byggnadsnämnden (bilaga 2), gatu- 
och trafiknämnden (bilaga 3), fastighetsnämnden (bilaga 4), Uppsalahem (bilaga 5) samt 
Uppsala Parkerings AB (bilaga 6). I gatu- och trafiknämnden har reservation lämnats av MP 
och i fastighetsnämnden har reservation lämnats av S, V och MP. 
 
Byggnadsnämnden avstyrker förslaget, med hänvisning till att det föregriper resultatet av en 
pågående utredning. 
 
Gatu- och trafiknämnden avstyrker förslaget med hänvisning till byggnadsnämndens 
utredning samt att nämnden ska ta fram en parkeringsstrategi. Dessa två arbeten kommer att 
ske i nära samarbete och nämnden ser ingen anledning att föregå det arbetet. 
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Fastighetsnämnden avstår ifrån att yttra sig eftersom de anser att det skulle föregripa resultatet 
av byggnadsnämndens pågående arbete. 
 
Uppsalahem välkomnar motionen och dess syfte att sänka nuvarande parkeringsnorm som de 
anser försvårar exploatering av nya bostäder. 
 
Uppsala Parkerings AB har inga synpunkter. 
 
 
Föredragningen 
Parkeringsfrågan och dess norm är en viktig och återkommande fråga, både när det gäller 
exploatering, men även i diskussionerna om att fördubbla kollektivtrafiken och att skapa en 
attraktiv och hållbar stad. Arbetena som nu har startats upp i byggnadsnämnden och i gatu- 
och trafiknämnden är därför mycket viktiga och i det arbetet planeras det för en bred 
representation av berörda parter. Förhoppningen av arbetena är att det skapas ett mer flexibelt 
förhållningssätt som svarar upp emot visionen och målen i ÖP2010. 
 
Motionen föreslås att avslås för att inte föregripa de pågående utredningarna. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Detta är inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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