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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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige anser Måns Bergers (MP) motion om trängselavgifter i Malmö
stad besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till stadskontorets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande om avslag på motionen och finner att arbetsutskottet bifaller
stadskontorets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutsunderlag







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)
Remissvar från tekniska nämnden
Miljönämnden beslut 191210 § 196 med Reservation (M) och (SD) med Särskilt
yttrande (V)
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Remissvar från miljönämnden

