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 Sammanträdesdatum   
  2021-01-25  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

§ 10 Yttrande över parkeringsstrategi för Lunds 
kommun  
Dnr KS 2020/0745 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar 

att avge remissvar till byggnadsnämnden om parkeringsstrategi 
för Lunds kommun i enlighet med kommunkontorets 
föredragning. 

Reservationer 
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig mot arbetsutskottets 
beslut. 

Protokollsanteckningar 
Anders Almgren (S) får till protokollet anteckna: 

Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med slutligt 
ställningstagande. 
 
Fredrik Ljunghill (M) får till protokollet anteckna: 

Moderaterna återkommer till kommunstyrelsen med slutligt 
ställningstagande. 
 
Philip Sandberg (L) får till protokollet anteckna: 

Liberalerna återkommer till kommunstyrelsen med slutligt 
ställningstagande. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har i samråd med tekniska nämnden och Lunds 
Kommuns Parkerings AB (LKPAB) tagit fram ett förslag på 
parkeringsstrategi. Strategin syftar till att skapa en inriktning för 
kommunens parkeringsplanering för bil och cykel. 
Kommunstyrelsen ges möjlighet att yttra sig om förslaget. 

Yrkanden 
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att arbetsutskottet beslutar att 
föreslå kommunstyrelsen besluta i enlighet med kommunkontorets 
förslag med följande tillägg 
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1)    I stadskärnan ska antalet markparkeringar succesivt minska och 
bilparkering i större utsträckning ske i parkeringshus. 

2)    Frånsett p-platser för funktionshindrade ska subventioner av 
parkering på kommunal mark fasas ut. 

3)    Där det är möjligt och lämpligt bör antalet cykelparkeringar där 
det tillåtet att parkera säkert i mer än 24 timmar öka. 
 
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen besluta i enlighet med kommunkontorets förslag 
och avslag på Karin Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande. 
 
Philip Sandberg (L) instämmer i Fredrik Ljunghills (M) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om arbetsutskottet kan 
bifalla Karin Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande om bifall till 
kommunkontorets förslag och finner frågan med ja besvarad. 
 
Därefter ställer ordförande Karin Svensson Smiths (MP) 
tilläggsyrkande mot Fredrik Ljunghills (M) med fleras avslag på 
detsamma och finner att arbetsutskottet avslår Karin Svensson 
Smiths (MP) tilläggsyrkande. 

Underlag för beslut 
 Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-17 
 Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2020-09-17 § 

173 Förslag till parkeringsstrategi, remissutskick, inkl 
reservationer (S, MP och V) 

 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-03 Förslag 
till parkeringsstrategi, remissutskick 

 Förslag till parkeringsstrategi, remissversion 2020-11-02  

Beslutet skickas till 
För verkställighet eller motsvarande åtgärd: 
Byggnadsnämnden 
 
 
Ajournering kl. 14.46 - 14.55. 
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 2021-01-25 KS 2020/0812 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Tid och plats 2021-01-25 klockan 13.00–15.37, ajournering klockan 14.23 - 

14.26, 14.46 - 14.55 och 15.26 - 15.32, Sessionssalen, Stadshuset 
  
Beslutande  
Ledamöter Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad, deltar på distans 

Cherry Batrapo (FI), adjungerad, deltar på distans 
Philip Sandberg (L), ordförande 
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande, deltar på distans 
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar på distans 
Jan Annerstedt (FNL), deltar på distans 
Karin Svensson Smith (MP), deltar på distans 

 

 
 
Övriga närvarande  
 

Ersättare Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar på distans 
Hedvig Åkesson (KD), deltar på distans 
Fanny Johansson (S), deltar på distans 
Helena Falk (V), deltar på distans 

  
Tjänstepersoner Christoffer Nilsson, kommundirektör 

Britt Steiner, utredningschef, deltar på distans 
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar på distans 
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, § 4 - 22, deltar på 
distans 
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar på distans 
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar på distans 
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar på distans 
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL), deltar på distans 
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), deltar på distans 
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP), deltar på 
distans 
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar på distans 
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), deltar på distans 
Eva Kristiansson, kommunsekreterare 

  
Övriga Andreas Nilsson, IT-supporttekniker 
 
Justerare Anders Almgren (S) 
  
Paragrafer § 1–22 
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Tid och plats för justering Digital justering tisdagen den 26 januari 2021 kl. 13.00 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Eva Kristiansson 
  
  
Ordförande  
 Philip Sandberg (L) 
  
  
Justerare  
 Anders Almgren (S) 
 

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2021-01-25 
  
Paragrafer § 1–22 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-01-26 Datum då anslaget tas ned 2021-02-17 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund 
  
  
Underskrift  
 Eva Kristiansson 
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