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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-01-28 kl. 08:30-13:15

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)
Stefan Pinjefors (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)

Ej tjänstgörande ersättare

Fehim Yilmaz (S)
Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Peter Olsson (C)
Ilvars Hansson (SD)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Håkan Thulin (tf. avdelningschef)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Caroline Franzén (personalföreträdare, SACO)
Klara Asp (sekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

...........................................
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Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)
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Yvonne Tingslund (sektionschef)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-02-04

Protokollet omfattar

§16
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§

16

Motion från Michael Hård af Segerstad (SD) om översyn av
Malmös parkeringsavgifter, STK-2019-1294

TN-2019-3320
Sammanfattning

Sverigedemokraterna har inlämnat en motion om en översyn av Malmös parkeringsavgifter.
Förvaltningen har nyligen utfört olika översyner kopplade till parkering och taxa. Dessutom
är en ny policy och norm för parkering och mobilitet på väg att behandlas i
kommunfullmäktige. Den behandlar synen på hur den allmänna platsen ska regleras för att
ordna trafiken. Förvaltningen har formulerat i sitt förslag till yttrande, att nämnden ska
föreslå kommunfullmäktige att avslå 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 avslå
motionen.
Yrkanden
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
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 avslå motionen.
Stefan Plath (SD) yrkar 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 ett dylikt yttrande, föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen i dess helhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget yrkande.
Reservationer
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Stefan Plaths (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 16a.
Särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) anmäler ett särskilt yttrande
till protokollet. Se bilagt yttrande, § 16b.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 200128 Motion från Michael Hård af Segerstad (SD) om
översyn av Malmös parkeringsavgifter, STK-2019-1294
Förslag till yttrande TN 200128 Motion från Michael Hård af Segerstad (SD) om
översyn av Malmös parkeringsavgifter, STK-2019-1294
Motion av Michael Hård af Segerstad (SD) om översyn av Malmös
parkeringsavgifter
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bilaga § 16a
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Reservation
Tekniska nämnden 2020-01-28
Ärende: TN-2019-3320

Motion från Michael Hård af Segerstad (SD) om översyn
av Malmös parkeringsavgifter, STK-2019-1294
Sverigedemokraterna yrkade på bifall till förmån för vår egen motion. 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 § 16b
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Särskilt yttrande

§ 16 Motion från Michael Hård af Segerstad (SD) om översyn av
Malmös parkeringsavgifter, STK-2019-1294
Sverigedemokraterna har inlämnat en motion om en översyn av Malmös parkeringsavgifter.
Tekniska nämnden gav för flera år sedan dåvarande gatukontoret i uppdrag att se över
parkeringsregleringen i 3 olika områden i Malmö.
2018-10-11, redovisades det första av dessa områden, nämligen Limhamn. (S) drog då slutsatsen
att, trots vår reservation däremot, omedelbart agera och införa avgifter i Limhamn, oaktat att de
övriga två redovisningarna ännu inte förelåg och att vi därmed inte hade något underlag för en
helhetssyn på frågan.
Vi har därefter vid flera tillfällen efterlyst resterande utredningar och senast 2019-04-24, i samband
med att tekniska nämnden antog en ny struktur för stadens parkeringstaxor, blev vi lovade att
förvaltningen snarast skulle återkomma med ett samlat förslag för hur gatuparkeringen skulle
regleras till både tider och belopp.
Eftersom en utredning redan pågår valde vi att inte stödja den nu aktuella motionen om att
genomföra ytterligare en utredning av parkeringsavgifterna i Malmö, men vill med detta särskilda
yttrande understryka vikten av att den pågående utredningen snarast redovisas så att vi får en
möjlighet att likabehandla våra invånare och besökande i hela Malmö.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

