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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-12 kl. 13:00-14:00

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Vakans S (S)
Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Ann Andersson (Budgetchef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Per-Erik Ebbeståhl (Ledningsstrateg)
Magnus Fjällström (Säkerhetssamordnare)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-02-19

Protokollet omfattar

§62
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Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i Malmö stad

STK-2019-647
Sammanfattning

Måns Berger (MP) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda förutsättningar för och möjligheterna med införande av trängselavgifter i
Malmö stad.
Tekniska nämnden och miljönämnden har fått ärendet på remiss och har inkommit med
varsitt yttrande. Tekniska nämnden anser att trängselavgift bör utredas i framtiden inom
ramen för arbetet med Öresundsmetron. Miljönämnden är positiv till en utredning men har
inga synpunkter på när en sådan utredning genomförs.
Stadskontoret instämmer med remissinstanserna i att det kan vara lämpligt att utreda trängselavgifter i framtiden i samband med exempelvis Öresundsmetron, men ser inte behov av att
i nuläget rikta ett särskilt uppdrag till kommunstyrelsen. Därmed föreslår stadskontoret att
motionen ska anses besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Måns Bergers (MP) motion om trängselavgifter i Malmö
stad besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på motionen med instämmande av Torbjörn Tegnhammar
(M).
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till motionen med instämmande av Emma-Lina Johansson (V).
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD)
och Torbjörn Tegnhammars (M ) yrkande om avslag på motionen och Stefana Hotis (MP)
och Emma-Lina Johanssons (V) yrkande om bifall till motionen och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 33.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 34.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande om
bifall till motionen.
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Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot muntligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande om bifall till motionen.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 200203 §68 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter
i Malmö stad
Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i Malmö stad
Tekniska nämnden beslut 191217 § 309 med Reservationer (MP), (M), (SD) och (V)
Miljönämnden beslut 191210 § 196 med Reservation (M) och (SD) med Särskilt
yttrande (V)
Remissvar från miljönämnden
Remissvar från tekniska nämnden
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Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende 28. Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter
i Malmö stad
Moderaterna yrkade att motionen skulle avslås.
För oss är det en gåta varför vissa partier vill att just de medborgare som av olika skäl inte har
möjlighet att utnyttja den subventionerade kollektivtrafiken eller de cykelbanor som de redan
betalar för via skattsedeln, dessutom ska betala en straffavgift för att deras arbete eller situation i
övrigt hindrar dem från att utnyttja den service de redan betalar för.
För oss moderater är det självklart att trängselskatt bara kan komma ifråga i städer där det råder
trängsel. I dag har vi ingen större trängsel på Malmös gator. Låt oss hoppas att styrets iver att
stänga av och smala av gatorna samt att i övrigt anlägga hinder för trafiken inte får till följd att det
i framtiden skapas trängsel. Om det är någon som i så fall ska betala trängselskatt är det rimligen
de politiker som genom sina beslut skapar trängseln, inte de bilister som blir drabbade av den.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Bilaga 33
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Bilaga 34

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende: STK-2019-647
Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i Malmö stad
I svaret till motionen öppnar styret upp dörren för trängselavgifter i Malmö. Efter att genom dyrare
parkeringsplatser och svårare trafiksituation gjort livet svårare för Malmös bilister så ser styret nu
trängselavgifter som ett seriöst alternativ.
Sverigedemokraterna kan redan nu säga att vi kommer kräva folkomröstning om trängselavgifter
börjar utredas i Malmö stad. En grön minoritet kan inte pådyvla sina ideologiska dogmer på Malmös
bilister. Att kunna ha bil kan inte bli ett privilegium för några få.
Vi yrkar avslag på motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

