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Sammanträdesdatum

2019-02-20
Bygg- och miljönämnden
Dnr BYN 2018/105

§ 59 Parkeringsstrategi för Hörby tätort
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
godkänna Parkeringsstrategi för Hörby, 2019-02-06
godkänna Samrådsredogörelsen – Parkeringsstrategi för Hörby, 2019-0216

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund
Parkeringsstrategin skickades på remiss, enligt byggnadsnämndens beslut
2018-08-23 § 128, till samtliga nämnder, kommunala bolag och internt för
tjänstemannayttrande från bygglovs- och planeringskunniga. Inkomna
yttranden har resulterat i ett flertal revideringar av parkeringsstrategin. I de
fall något yttrande ej tagits i beaktande så har det motiverats i
samrådsredogörelsen.
I december 2016 beviljades Hörby kommun ett bidrag på maximalt 17,25
mkr för genomförande av ett projekt som kallas Stationssamhälle 2.0.
Bidraget förutsätter att Hörby kommun genomför ombyggnation enligt
ansökan och genomför ett antal motprestationer. Parkeringsstrategin är en
av dessa motprestationer. Ombyggnationen som stödet avser är
ombyggnaden av Gamla torg, Ringsjövägen och Storgatan, vilken nyligen
är avslutad.
Parkeringsstrategi
En strategi för hur parkering ska lösas är angeläget för att utveckla staden i
rätt riktning. Parkeringsstrategin är främst tänkt att användas av
tjänstemän, byggherrar och fastighetsägare för att frågor kring parkering i
Hörby kommun ska hanteras på ett förutsägbart och strategiskt bra sätt.
Parkeringsstrategin kommer att användas som underlag för översiktlig
planering, detaljplanering och hantering av bygglov. Strategin ger ett
minimital på parkering för såväl cykel som bil och innehåller avsnitt som
förklarar hur flexibla parkeringstal kan reducera det slutgiltiga antalet
bilparkeringar vid olika exploateringar.
Parkeringsstrategin har skickats ut på remiss till tekniska nämnden,
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen,
Hörbybostäder AB, Hörby kommun industrifastighets AB, Bygg- & Miljö
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och Planering & Utveckling. I Samrådsredogörelsen gås yttrandena igenom
och det motiveras i de fall yttrandena ej har lett till ändringar av
parkeringsstrategin.
Ekonomi
Parkeringsstrategin har finansierats inom budgeten drift på Gata/park.
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden föreslås besluta att:


godkänna Parkeringsstrategi för Hörby, 2019-02-06



godkänna Samrådsredogörelsen – Parkeringsstrategi för Hörby,
2019-02-16.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-06
Parkeringsstrategi för Hörby 2019-02-06
Samrådsredogörelse – parkeringsstrategi 2019-02-06
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Kultur – och fritidsnämnden
Hörbybostäder AB
Hörby kommun industrifastigheter AB
_____
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