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§266
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Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och -norm

STK-2018-96
Sammanfattning

I Malmö stads budget för 2015 gavs stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden,
miljönämnden och Parkering Malmö i uppdrag att tillsammans göra en genomgripande
översyn av kommunens samlade parkeringspolitik. Nämnderna och Parkering Malmö har
genomfört uppdraget och presenterar nu ett förslag till Policy och norm för mobilitet i
Malmö. Kommunfullmäktige har att ta ställning till om förslaget ska antas.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till ”Policy och norm för mobilitet och parkering
i Malmö”.
2. Kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att besluta om riktlinjer
för anordnande av parkering och mobilitet i plan- och bygglovsskedet, enligt vad som
benämns i förslag till ”Policy och norm för mobilitet och parkering” som ”Mobilitet
för Malmö”.
3. Kommunfullmäktige ger ansvariga nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag att vidare
utreda de föreslagna strategier som omnämns i förslag till ”Policy och norm för
mobilitet och parkering”.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar med instämmande av Roko Kursar (L) och Magnus Olsson
(SD) i första hand att ärendet ska bordläggas fram tills efter valet. I andra hand yrkar
Torbjörn Tegnhammar (M), Roko Kursar (L) och Magnus Olsson (SD) avslag till
arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Torbjörn Tegnhammars (M)
Roko Kursars (L) och Magnus Olssons (SD) yrkande om avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Noria Manouchi (M) och Roko Kursar (L)
reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 10.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 11.
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Beslutsunderlag





















Förslag till beslut KSAU 180806 §454
G-Tjänsteskrivelse KSAU 180806 Översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och -norm
Remissammanställning
Reservation (L+M) från stadsbyggnadsnämnden
Reservation (SD)
Policy och norm för mobilitet och parkering antagandehandling
Miljönämnden beslut 180614 med Reservation (SD) samt Särskilt yttrande (L)
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-06-07 § 205
Uppdrag
Särskilt yttrande (L)
Reservation (SD) från Stadsbyggnadsnämnden
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Reservation (SD) från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 180618 §176
Reservation (M+L) från tekniska nämnden
Tjänsteskrivelse från Parkering Malmö
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Beslut Parkering Malmö
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Bilaga 10

Reservation
Kommunstyrelsen 2018 – 08 - 15
Ärende: Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och norm
Nr: STK-2018 – 96
Moderaterna och Liberalerna yrkade i första hand bordläggning för att låta Malmöborna genom sin
röst i kommunalvalet bestämma vilken policy man vill ha.
I andra hand yrkade vi avslag då vi är övertygade om att förslaget skulle innebära svårigheter för
många Malmöbor att få sina livspussel att gå ihop.
Vi beklagar att inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill hedra valresultatet genom att låta
utgången i valet avgöra en så viktig framtidsfråga för Malmö. Att med minsta möjliga majoritet trycka
igenom en så stor fråga i kommunfullmäktige endast 11 dagar före valet är anmärkningsvärt.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Roko Kursar (L)

Med instämmande av:

Linda Dahlberg Wirje (M)
John Roslund (M)

Helena Nanne (M)

Ewa Bertz (L)

Noria Manouchi (M)
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Bilaga 11

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-08-15
Ärende 14 STK-2018-96

Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och -norm
Sverigedemokraterna yrkade på bordläggning av ärendet i kommunstyrelsen. Detta
av flera olika anledning, dels för att den här typen av förändring kommer att påverka
och förändra Malmö, bör beslutas av det politiska styre som får Malmöbornas
förtroende efter valet 2018.
Förslaget innebär att Malmös redan idag problematiska trafiksituation kommer att
förvärras och då framför allt för Malmös arbetande och välintegrerade invånare. Vi
befarar att förslaget ytterligare splittrar Malmö och att välbehövliga skattebetalare
kommer att lämna kommunen.
Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

med instämmande av:

Jörgen Grubb (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD

