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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-12-17 kl. 09:00-13:20

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)
Yvonne Olsson (S)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Stefan Pinjefors (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Klara Asp (sekreterare)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Joakim Florén (enhetschef)
Säde Virkamäki (personalföreträdare, SACO)
Adisa Kafedzic (personalföreträdare, Vision)

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Magnus Fahl (strateg)
Magnus Ahlcrona (ingenjör)
Pajtim Sulejmani (ingenjör)
Fredrika Swedenborg (kommunikatör)
Oskar Berglund (exploateringsingenjör)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2019-12-20

Protokollet omfattar

§309
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§

309

Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i Malmö stad,
STK-2019-647

TN-2019-1780
Sammanfattning

Måns Berger (MP) har inkommit med en motion om att kommunstyrelsen på uppdrag av
kommunfullmäktige ska utreda förutsättningar för och möjligheter med införande av
trängselavgifter i Malmö stad.
Tekniska nämnden har att avge yttrande över motionen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Yrkanden
Stefana Hoti (MP) yrkar, med instämmande av Håkan Linné (L) och Susanna Lundberg (V),
att tekniska nämnden ska besluta att till kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår att
tekniska nämnden ställer sig positiv till motionens innehåll, samt att, med hänvisning till
dylikt yttrande, föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Stefan Plath (SD) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M), att tekniska nämnden ska
besluta att till kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår att tekniska nämnden ställer sig
kritisk till motionens innehåll, samt att, med hänvisning till dylikt yttrande, föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed,
med instämmande av Henrik Malmberg (C), att tekniska nämnden ska besluta att till
kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med 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 eget respektive Henrik Malmbergs (C) yrkande.
Reservationer
Stefana Hoti (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget m.fl. yrkande. Se
bilagd reservation, § 309a.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) reserverar sig skriftligen
mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) och Stefan Plaths (SD) yrkande. Se bilagd
reservation, § 309b.
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Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) och Håkan Fäldts (M) yrkande. Se bilagd reservation, § 309c.
Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget m.fl.
yrkande. Se bilagd reservation, § 309d.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 191217 Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i
Malmö stad
Följebrev Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i Malmö stad, STK2019-647
Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i Malmö stad
Förslag till yttrande TN 191217 Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i
Malmö stad

bilaga § 309a
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Reservation
Tekniska nämnden, 2019-12-17
Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i Malmö stad
Diarienr: STK-2019-647
En stor del av trafiken i Malmö består av bilpendling in och ut ur Malmö som orsakar
stor belastning på trafiksystemen. Detta kräver stora ytor under ett fåtal timmar om
dagen, ytor som skulle kunna användas effektivare och till gagn för Malmöborna. En
överflyttning av pendlingstrafik från bil till kollektivtrafik skulle ge bättre flöden i
staden, mer yta över och en bekvämare vardag för både den som pendlar och den som
bor i staden.
Men investeringar i infrastruktur är dyra, och det är inte rimligt att Malmöborna
ensamma ska fortsätta betala för den infrastruktur som krävs i staden för att möta
inpendlingen när urbaniseringen koncentrerar allt mer tillväxt till storstadsregionerna.
Därför vill vi införa trängselavgifter för bilar in i Malmö. Enligt en tidigare beräkning
skulle det kunna ge uppemot 500 mkr om året i intäkt, pengar som kan användas till
klimatsmarta infrastruktur investeringar.
Tekniska nämnden föreslår att Malmö stad utreder trängselavgifter mer grundligt i
framtiden inom arbetet med Öresundsmetron. Miljöpartiet ser ingen anledning till
varför själva utredningen skulle dröja då Öresundsmetron bara är en av flera möjliga
investeringar som kan finansieras på detta sätt.
Miljöpartiet yrkade bifall till motionen, då motionen blev besvarad väljer vi att
reservera oss till förmån för vårt eget yrkande.
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 § 309b

Tekniska nämnden 6
2019-12-17
Reservation

§ 309 Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i Malmö stad
Tekniska nämnden ska yttra sig över en motion från Måns Berger (Mp), där han föreslår en
utredning om förutsättningar för och möjligheter med införande av trängselavgifter i Malmö stad.
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.
Eftersom ordförande i debatten anför att ett införande av trängselavgifter för närvarande inte är
aktuellt borde hans yrkande vara att motionen ska avslås. Ett förslag om att utreda en fråga som
inte är aktuell ska naturligtvis inte besvaras utan avslås – även om förslaget kommer från
miljöpartiet.
Vi moderater är konsekventa, vi säger nej till en utredning som inte behövs och yrkar därför att
tekniska nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Då vi inte får gehör för vår yrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

bilaga § 309c
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Reservation
Tekniska nämnden 2019-12-17
Ärende: TN-2019-1780

Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter
i Malmö stad, STK2019-647
Sverigedemokraterna instämmer helt i motionens inledning: ”För att varje Malmöbo
verkligen ska ha frihet att välja transportslag måste infrastrukturen ...”
Vi kommer dock aldrig att stödja Miljöpartiets och motionärens totalitäre ambitioner
när det kommer till själva kärnan av motionen, nämligen att påtvinga Malmöborna
”valfriheten” att välja bort bilen.
Först skapar de styrande trängsel genom en destruktiv trafikpolitik och sen ska det
införas en straffskatt på denna trängsel. Det låter som en lukrativ affärsmodell, men
gör Malmö bara än mer oattraktivt för näringsidkare, skattebetalare och besökare.
Sverigedemokraterna vill att Malmö ska vara en modern och öppen stad, med goda
kommunikationer för alla invånare och besökare. Vi kräver dessutom att
infrastrukturen återspeglar en fair balans för alla trafikslag som idag samsas i Malmö.
Många människor behöver helt enkelt en bil för att klara av livets utmaningar.
Et annat generellt problem med trängselavgifterna är också att de tillfaller staten och
inte kommunen. Det är dessutom helt oklart vad pengarna sen ska användas till.
Vi Sverigedemokrater kräver att det finns park&ride lösningar i form av
pendlarparkeringar med direkt anknytning till en bra, smidig och gratis kollektivtrafik
innan vi ens kan tänka oss att börja utreda en möglig framtidig avgift för att ta sig in i
Malmö med bilen.
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 § 309d

8

Vänsterpartiet

Reservation
Tekniska nämnden
TN-2019-12-17
Ärende nr. 8. Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i Malmö stad, STK-2019-647

Utred trängselavgifter nu
Det är anmärkningsvärt att Tekniska nämnden avvisar motionens att-sats att utreda möjligheterna
till trängselavgifter i Malmö och istället hänskjuter till arbetet med Öresundsmetron.
Det är anmärkningsvärt eftersom behovet av en utredning så tydligt framgår i Tekniska nämndens
svar, inte minst i andra stycket tillsammans med de två sista meningarna.
Behovet av och fördelarna kring trängselavgifter i Malmö framgår med all önskvärd tydlighet i
motionen. Ska ett utredningsuppdrag genomföras med goda förutsättningar behövs tid - och det
har vi nu, inte om några år.
Vänsterpartiet reserverar sig mot att Tekniska nämnden så lättvindigt avvisar motionen.

Malmö 2019-12-17

Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

