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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-08-28 kl. 08:30-11:00

Plats

Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Anders Törnblad (MP) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (Andre vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Leif Weine Benthon Tisell (S)
Lars-Göran Jönsson (M)
Per Håkan Linné (L)
Stefan Robert Plath (SD)
Susanna Lundberg (V) ersätter Morgan Svensson (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Fehim Yilmaz (S)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Helena Grahn (M)
Petter Naef (M)
Anders Pripp (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Håkan Thulin (biträdande avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Eva Nilsson Lundqvist (stadsjurist)
Annika Abrahamson (enhetschef)
Magnus Alfredsson (enhetschef)
Magnus Fahl (strateg)
Ingrid Karlsson (assistent)
Tim Delshammar (landskapsarkitekt)
Eva Delshammar (landskapsarkitekt)
Elin Karlsson (landskapsarkitekt)
Erika Jonasson (landskapsarkitekt)
Emma Paulsson (landskapsarkitekt)
Torbjörn Håkansson (personalföreträdare, SACO)
Annika Holst (personalföreträdare, Kommunal)

Underskrifter
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Ordförande
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Andréas Schönström (S)
Justerande
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Håkan Fäldt (M)
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Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2018-09-05
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Motion av Anders Skans (V) om att bygga inpendlarparkering , STK-2018543

TN-2018-1844
Sammanfattning

Anders Skans (V) har inkommit med motion till kommunfullmäktige, vilken föreslår att
tekniska nämnden ska få i uppdrag att bygga inpendlarparkeringar vid Malmös stora infarter,
med syfte att minska biltrafiken i stadskärnan. Samtidigt föreslås förhandling med
Skånetrafiken angående både förbättrad trafikering med kollektivtrafik och erbjudande om
kollektivt resande kopplat till parkering på dessa nyetablerade inpendlarparkeringar. Redan i
nuläget har en utredning inletts med fokus på att titta på möjligheterna för en
inpendlarparkering vid Svågertorp. Den skulle vid ett realiserande kunna invigas i samband
med trafikstart för Malmöpendeln (dec-18). Upplägget bör då innehålla erbjudanden som tas
fram i samverkan med Skånetrafiken. Om initiativet på Svågertorp genomförs, kommer det
att bidra med erfarenheter och lärdomar. Med utgångspunkt i en analys av dessa kan beslut
tas om en eventuell fördjupad förstudie med syfte att undersöka förutsättningarna för
etablering av fler liknande lösningar. Förvaltningen anser därför att frågan redan behandlas.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag och därmed anse motionen besvarad.

Yrkanden

Susanna Lundberg (V) yrkar bifall till motionen.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara
bifallet.
Särskilda yttranden, reservationer

Susanna Lundberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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