1

Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-08-27 kl. 08:30-11:40

Plats

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

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Stefan Pinjefors (S)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Yvonne Olsson (S)
Henrik Malmberg (C) ersätter Peter Olsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Ilvars Hansson (SD)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (fastighets- och gatudirektör)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Benny Nilsson (kanslichef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Caroline Franzén (kommunikatör)
Annika Holst (personalföreträdare, Kommunal)
Säde Virkamäki (personalföreträdare, SACO)
Roger Söderberg (personalföreträdare, Vision)
Magnus Fahl (strateg)
Lotta Ahlfors (projektledare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2019-09-04

Protokollet omfattar

§206
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§

206

Motion av Måns Berger (MP) om miljözoner i Malmö stad, STK-2019-646

TN-2019-1812
Sammanfattning

Måns Berger (MP) har 2019-04-25 inkommit med en motion om att införa miljözoner även
för personbilar i Malmö. Måns Berger (MP) föreslår i motionen att tekniska nämnden, av
kommunfullmäktige, ges i uppdrag att utreda och föreslå hur liksom var miljözoner för
personbilar skulle kunna införas i Malmö, detta i syfte att minska de hälsofarliga utsläppen
från vägtrafiken i stadens centrala och nybyggda delar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att avge yttrande enligt förvaltningens förslag, samt
att med hänvisning till nämnda yttrande föreslå kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Yrkanden

Stefana Hoti (MP) och Susanna Lundberg (V) yrkar var för sig att tekniska nämnden ska
besluta att avge yttrande vari framgår att tekniska nämnden ställer sig positiv till initiativet om
miljözoner, samt att med hänvisning till ett dylikt yttrande föreslå kommunfullmäktige
besluta att bifalla motionen i dess helhet.
Stefan Plath (SD) och Håkan Fäldt (M) yrkar var för sig att tekniska nämnden ska besluta att
avge yttrande vari framgår att tekniska nämnden avstyrker initiativet om miljözoner, samt att
med hänvisning till ett dylikt yttrande föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen i
dess helhet.
Henrik Malmberg (C) biträder förvaltningens förslag och yrkar därmed att tekniska nämnden
ska besluta att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag, samt att med hänvisning till
nämnda yttrande föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutat i
enlighet med Henrik Malmbergs (C) yrkande.
Reservationer

Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 206a.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 206b.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) reserverar sig skriftligen
mot beslutet till förmån Håkan Fäldts (M) yrkande. Se bilagd reservation, § 206c.
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Stefan Plath (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se bilagd
reservation, § 206d.
Särskilda yttranden

Henrik Malmberg (C) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 206e.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190827 Motion gällande miljözon
Förslag till yttrande TN 190827 Motion gällande miljözon
Bilaga Trafikförordningen om miljözon TN-2019-1812
Motion av Måns Berger (MP) om miljözoner i Malmö stad
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bilaga § 206a

Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska Nämnden:

Ärende TN-2019-646
Reservation till förmån för bifall till Måns Bergers motion om miljözoner i Malmö stad
Friheten att köra bil måste ställas mot friheten till bra luft, ljudmiljö, fysisk säkerhet och rörelsefrihet. Miljözoner är ett steg i riktning mot bättre luft lokalt och globalt, och vi ser därför
detta som ett viktigt första steg. Det är bra med en sådan zon för godstransporterna men
även
Denna debatt kan inte bara handla om rätten att köra bil i hela Malmö och att knappt någon
pratade om klimat och miljö. Fattiga människor tar bussen eller cyklar. Fattiga män handlar
inte med bil för det är inte män som handlar mat särskilt ofta. Mindre biltrafik är bra för alla,
och bilen orsakar flera av de problem som Tekniska nämnden diskuterar såsom buller,
mikroplaster i vatten och djurliv, utan att vi benämner upphovet till problemen, än mindre försöker hantera det.
Detta är ett viktigt steg mot bilfri innerstad!

Malmö 2019-08-27
Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson

bilaga § 206b
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Reservation
Tekniska nämnden, 2019-08-27
Motion av Måns Berger (MP) om miljözoner i Malmö stad
Diarienr: TN-2019-1812

Nämnden lyfter i sitt yttrande att mätningar av luftkvaliteten i Malmö visar en
minskande trend av skadliga luftföroreningar i utomhusluften och därmed
också minskade utsläpp samt att dessa når de EU-direktivbaserade värden. Vi i
Miljöpartiet är glada att de åtgärder som gjordes när vi har suttit med i styret
har bidragit till förflyttning i positiv riktning, detta är dock inte tillräckligt och vi
vet att vi kan göra ännu mer för att alla som vistas och bor i Malmö ska kunna
andas ren luft. De nationella miljömålen för ren luft nås bara på ett på ett fåtal
ställen i staden, och även utsläpp på den nivån orsakar skador på människor.
Att passivt invänta utvecklingen av fordonsflottan duger inte när människors
hälsa står på spel, detta gäller framförallt småbarn som är extra känsliga mot
dessa utsläpp.
Vi anser inte att nämnden har tillräckligt underlag för att dra slutsatsen att
införande av miljözoner inte skulle vara ett verktyg då ingen utredning,
konsekvensbeskrivning och kalkyl har presenterats. Vi vill ytterligare påpeka att
införandet av miljözoner självklart bara är en av många åtgärder för att nå
bättre kvalitéer och ska därför inte lyftas som en ”antingen eller fråga”.
Då vårt yrkade om bifall inte vann gehör reserverar vi oss till förmån för vårt
eget förslag.

För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

bilaga § 206c

Tekniska nämnden 7
2019-08-27
Reservation

§ 206 Motion av Måns Berger (MP) om miljözoner i Malmö stad, STK-2019-646
Motionären föreslår att kommunfullmäktige ska ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda hur och
var miljözoner ska kunna införas i Malmö.
Förvaltningen finner i sitt tjänsteyttrande att miljözoner för personbilar inte förväntas bli en
adekvat lösning för att uppnå de mål som motionären framför och att miljözoner därför inte är
något som behövs i nuläget.
Eftersom svaret indikerar att ett införande av miljözoner för närvarande inte behövs anser vi
moderater, liksom styret, att någon utredning om zonernas utformning och placering inte heller
behövs. Varför ta kostnader för att utreda placering av något som man inte avser att genomföra?
När det gäller motionens vidare hantering i kommunfullmäktige vill vi moderater därför vara
tydliga. Med stöd av förvaltningens konstaterande att miljözoner inte behövs i nuläget yrkar vi att
tekniska nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Då vi inte får gehör för vårt yrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Med instämmande av
Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Karin Olsson (M)

bilaga § 206d
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Reservation
Tekniska nämnden 2019-08-27
Ärende: TN-2019-1812

Motion av Måns Berger (MP) om miljözoner i Malmö stad, STK-2019-646
”Enligt miljöförvaltningens mätningar av luftkvaliteten i Malmö, syns en minskande
trend av skadliga luftföroreningar i utomhusluften och därmed också minskade
utsläpp (emissioner). Nivåerna är idag så låga att miljökvalitetsnormen, alltså EUdirektivbaserade värden, uppnås. Den nuvarande miljözonen i Malmö för tung trafik,
tillsammans med en teknisk utveckling av fordonsflottan generellt, har bidragit till att
luftkvaliteten blir ständigt bättre.”
Sverigedemokraterna anser att införandet av miljözoner i Malmö stad skulle skada
näringslivet och yrkade därför på avslag till motionen. Malmös luftkvalitet är enligt
miljöförvaltningen bra och blir ständigt bättre.
Införandet av miljözoner skulle dessutom medföra allvarliga konsekvenser för de
Malmöbor som inte har ekonomin att bytta till en toppmodern miljöbil. Barnfamiljer
som är beroende av bilen och kanske ligger precis på gränsen för att ekonomin och
vardagen fungerar skulle drabbas hårt av Miljöpartiets elitistiska förslag.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

bilaga § 206e
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-08-27
Motion av Måns Berger om miljözoner i Malmö stad

Vi i Centerpartiet delar Miljöpartiets uppfattning om att luftkvaliteten i Malmös innerstad är för
dålig och att åtgärder för att förbättra den behövs.
Vår uppfattning är, vilken vi tror delas av samtliga partier, att Malmös innerstad hade blivit såväl
trevligare som hälsosammare om fler människor hade cyklat till jobbet än valt bilen. Vi tycker
därför att vi i Malmö måste satsa på ännu mer åtgärder som främjar cykling. Vi är beredda att
samtala med samtliga partier kring denna typen av åtgärder.
Denna typen av åtgärder är bättre än miljözoner, eftersom då tillhandahåller man alternativ till
bilen istället för att förbjuda den.

För Centerpartiet i Malmö

_________________________
Henrik Malmberg, (C), tjänstgörande ersättare i tekniska nämnden

