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Protokollsutdrag
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Motion av Anders Skans (V) om att bygga inpendlarparkering

STK-2018-543
Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Skans (V) att ge tekniska nämnden i
uppdrag att bygga inpendlarparkeringar vid våra stora infarter, att förhandla med
Skånetrafiken om busslinjer till dessa parkeringar med en hög turtäthet samt att förhandla
med Skånetrafiken om att parkeringsavgiften ska gälla som biljett på kollektivtrafiken i
Malmö. Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande. Stadskontoret föreslår
att motionen kan anses besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Anders Skans (V) motion om att bygga
inpendlarparkering besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina
Johanssons (V) yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 42.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200108 §22
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Motion av Anders Skants (V) om
inpendlarparkering
Motion av Anders Skans (V) om att bygga inpendlarparkering
Tekniska nämnden beslut 180828 §197 med muntlig Reservation (V)
Remissvar från tekniska nämnden
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Bilaga 42

Särskilt yttrande

Ärende: Motion av Anders Skans (V) om att bygga inpendlarparkering.
STK-2018-543
Anders Skans har i en motion föreslagit att bygga inpendlarparkeringar vid våra stora infarter
samt att förhandla med Skånetrafiken om busslinjer till dessa parkeringar med en hög turtäthet
och att parkeringsavgiften ska gälla som biljett på kollektivtrafiken i Malmö.
Förslagen om busslinjer och biljetter är förslag som är intressanta, vi ser dock ett problem i
inpendlarparkeringarna i utkanten av staden. Vi tror inte att de som pendlar från en
grannkommun ser detta som ett alternativ. Många väljer i dag att åka buss eller tåg in till Malmö
men det finns en stor grupp som har en vardag att förhålla sig till där man före arbetet/studier
ska lämna i förskola, skola eller fritids som i sin tur har fasta öppettider vilket gör att många har
ett pressat schema för att få till sitt livs pussel och har helt enkelt inte den tid som krävs för att
parkera utanför staden, vänta på en buss och sedan ta sig vidare.
Det är en bra tanke men vi tror inte den fungerar i praktiken. I många länder har man helt andra
lösningar där man genom en nerfart i vägen kan hitta ett helt landskap med buss och
tågstationer och gigantiska garage som ligger centralt parkerade i staden, detta är lösningar som
vi vill se.
Vänsterns syfte är att få mindre trafik i staden vilket i sig är en bra tanke men vi tror inte att den
inpendlande arbetaren/studenten lyckas få ihop sitt livspussel och där ej heller kommer att
använda pendlarparkeringarna i den utsträckning som är Vänsterpartiets intention.
Vi har i dag en pendlarparkering på Svågertorp som används av ett väldigt fåtal personer, som
dock inte varit i drift så länge men vi tror ej att den kommer få det önskade uppsving som önskas.

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

