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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-12-04 kl. 13:00-14:15

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Måns Berger (MP) ersätter Stefana Hoti (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Elin Kramer (S)
Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Enhetschef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Ann-Louise Rönnerhed (Enhetschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§299
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Motion av Anders Olin (SD) om laddinfrastruktur

STK-2019-819
Sammanfattning

Anders Olin (SD) inkom den 23 maj 2019 med en motion om laddinfrastruktur för elbilar. I
motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar att ge berörd förvaltning i uppdrag att ta
fram en konsekvensanalys gällande elförsörjningen vid en 50 % övergång till elfordon och att
kommunfullmäktige beslutar att ge stadsbyggnadskontoret i samråd med fastighets och
gatukontoret i uppdrag att ta fram en plan för laddinfrastruktur i Malmö stad.
Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden har inkommit med yttranden i ärendet. Båda
nämnderna anser att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till det arbete staden
redan bedriver på området.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Anders Olins (SD) motion om laddinfrastruktur besvarad
med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionens första att-sats.
Torbjörn Tegnhammar (M) instämmer i Magnus Olssons (SD) yrkande.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD) yrkande
om bifall till motionens första att-sats med instämmande av Torbjörn Tegnhammar (M) och
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig
muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionens första att-sats.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 25.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 191118 §635
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191118 Motion av Anders Olin (SD) om
laddinfrastruktur
Motion av Anders Olin (SD) om laddinfrastruktur
Stadsbyggnadsnämnden beslut § 237 med Reservation (SD)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
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Tekniska nämnden beslut 191023 § 251 med Muntlig reservation (SD) och (M)
Remissvar från tekniska nämnden
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Bilaga 25

Reservation

Ärende: Motion av Anders Olin om laddinfrastruktur.
STK-2019-819
Ärendet gäller en motion om laddinfrastruktur för elfordon. Andra att-satsen kring uppdraget av
att ta fram en plan för laddinfrastruktur är i princip genomförd genom ett krav som skickades ut
från Boverket på ett direkt EU-direktiv, de första kraven kommer att gälla från den 10 mars 2020,
alla krav gäller från 1 januari 2025. Därav nöjer vi oss med att yrka bifall till att-sats ett.
Vi hör ständigt från företagare att bristen på el är ett problem för deras utveckling, samtidigt
säger stadens styrande att man kan upprätthålla en god leverans. Vi Sverigedemokrater ser dock
en viktig poäng i att staden tar fram en analys kring elförsörjningen för laddfordon och yrkade
därför bifall till att-sats ett.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

Magnus Olsson (SD)
Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)

